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 شكــــر وتقديـــــر 
 

ة                    ي دول ة ال ي ع جم صدر هذا التقرير تحت مسؤولية مرصد ال
 .للضمان االجتماعي 

 
د            ي يوآون زو آان المسئول عن إدارة المشروع بدعم من مج
اراسيوف                             ري آ ت ي م كن و دي ي ّن ب ان ج ر ف فتح اهللا، و واوت
و           وفلوريان لجير  وماريبل أورتيز وإيان أورتون وآرييل بين

ر           –وبيير   ي م آلين روش وراؤول روجيا فريك  وجينز شري
اج     انسق  .   وروالند سيج  ت . لكسندر بيلوبوبسكي التصميم واإلن

ال   .   في حين حرر رودي  ماآينون التقرير       وقدم آل من بسك
 .ماسيتي و توبياز بورير الدعم التحريري

 
ز و                         ت ول ن  ف ر و أالي آما علينا تقديم الشكر لــ موآول آشي

 .مايكل سامسون و أندراس أوتوف



 تمهيـــــد

جاهات                     طورات واالت ت ر من ال ري ان     –ُأعِّد هذا التق الضم
كي            ي ام ن دي اعي ال م اعي              :   االجت م رار االجت ق ت ان االس ضم

ان             –  والتطور االقتصادي  ضم ل مي ل خصيصًا للمنتدى العال
اعي           م االجتماعي الذي نظمته الجمعية الدولية للضمان االجت
اون،                      ايب ت اعي في آ م ر االجت واستضافته وزارة التطوي

ر        29جنوب إفريقيا في الفترة ما بين        ب م وف ر      4  – ن ب  ديسم
2010. 

 
ان                      ة حول الضم ي ع جم ل ة ل جي ي آان ترويج الرؤيا اإلسترات
ا               ه ي االجتماعي الديناميكي أحد األهداف الهامة التي دعت إل

-2008الخطة الثالثية للجمعية الدولية للضمان االجتماعي         
ى          –  2010 ن ب دعم ضمان اجتماعي مستدام ومتاح للجميع ُي

ة                    م ج مصم رام ز وب ي م ى أساس إدارات ذات أداء م ل ع
ة                  .   بعنايــــة اي حم ر ال وف تي ت فمن خالل المناهج المبتكرة ال

ل و        ادة ( وتشجع الوقاية وتدعم إعادة التأهي اج في      )   إع دم االن
ع        ي جم . سوق العمل، يتحقق هدف توسعة الشمول للوصول لل

ًا                                  ي اع م ت وًال اج ر شم ث عات أآ م جت اء م ن إن ب د ف ي أآ ت ال وب
ات                  وي ا األول ه ي رن ف ت ق واقتصاديات محلية منتجة يجب أن ت

 . االجتماعية بإرادة سياسية ضرورية وثابتة
 

مي                   ال ع صاد ال ت أآدت األحداث المضطربة األخيرة في االق
على الدور المكمل الذي يؤديه الضمان االجتماعي في توفير         

تصادي          وازن االق ذا     .   الحماية االجتماعية وتحقيق الت ومع ه
ن         آله، فقد شهدت مستويات الدين العام نموًا ملحوظًا في حي
. ضعفت السالمة المالية لكثير من برامج الضمان االجتماعي

ز                       ي م ت م ي ال دول اق ال وبغض النظر عن ذلك، ففي ظل السي
سارع،            ت م ان ال بازدياد عولمة األسواق و نمو شيخوخة السك
رامج               ى ب ل إل ي تظهر الحاجة الماسة بصورة لم يسبق لها مث
ا                       ه ر ل وّف ة وت دول ا ال وده ق ة ت ال ضمان اجتماعي آفوءة وفّع

 .اإلمكانيات
 
 

ات األعضاء               ئ ي هذا هو التحدي األآبر الذي يواجه جميع اله
 . للجمعية في جميع األقاليم

 
طورات                   ت ي، أّن عدد ال تبين شواهد الفترة الحالية بشكل جل
ان              داف الضم جيب أله ت ي تس ت ة ال ي ل ح م اهات ال ج واالت

مر       دي، أن         .   االجتماعي الديناميكي في تزايد مست وال شك ل
ان                   ق الضم ي حق حو ت االنطالق من قاعدة الحراك المنسق ن
اعي              م ان االجت االجتماعي الديناميكي سيمكن إدارات الضم
بوضع نفسها في مكانة تستطيع من خاللها مواجهة التحديات         
ات                            ئ ع ف ي جم ر ل ب ة أآ ي اع م ت ة اج اي المستقبلية وتحقيق حم

 .السكان
 

     
  هانس هورست آونكولفسكي
                                                    األمين العام
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 الفصل األول

 المقدمة

المي هو عرض نظرة                   ر الع ذا التقري إن الهدف من وراء ه
ضمان                ي ال ات ف ورات واالتجاه ول التط ارة ح ة مخت عام

وام         الث أع الل الث اعي خ ل .  2010-2008االجتم وتمث
البيانات والتحليالت المعروضة هنا استمرارية طبيعية للعمل    
ي            ضمان االجتماع المي األول لل دى الع بة المنت ّد بمناس المع

، إلى  2007للجمعية الدولية للضمان االجتماعي في موسكو    
ة أجزاء              ة من أربع جانب العمل الذي تضمن السلسلة المكون
ّزة لتصاحب            ة المجه لتقارير االتجاهات والتطورات اإلقليمي

ل                م آ تي تنظ ة  ال اعي اإلقليمي ضمان االجتم ديات ال  3منت
انيال، ووارسو،              الي، وم أعوام، والتي عقدت في آل من آيغ

 . وبرازيليا
 

أحد األهداف الهامة لهذه الفترة الثالثية، هو تقديم منهج جديد     
ات                تي تواجه الهيئ لمراقبة والتعلم من التحديات األساسية ال

الم      ذا    .  األعضاء للجمعية في األقاليم المختلفة في الع دعم ه ول
تراتيجي               ل اس ار عم ت إط ة ووّثق ورت الجمعي دف، ط اله

ر   ديناميكي    "مبتك اعي ال ضمان االجتم ذا    "  .  ال ى أّن ه عل
دة          اإلطار المستوحى من الشواهد االيجابية والممارسات الجي
ضمان االجتماعي               رامج ال ديم ب صميم وتق واالبتكارات في ت

دفين؛ أوالً           ن وراءه ه ن م ة، يكم صانعي    :  المحلي سماح ل ال
السياسات، والمتمرسين والمحللين من مراقبة ورسم خارطة         
ف                  ي مختل اعي ف ضمان االجتم ة ال ور أنظم سار تط م

ه           :   السياقات، وثانياً  ساعدة في توجي السعي بشكل منهجي للم
ات               شغيلي للهيئ برامج واألداء الت صميم ال ي ت سينات ف التح

 .   األعضاء في الجمعية
 

و             ل، هـــــ ار العمــــــ ض إلطــــ دف العريـــ إن الهــــ
  دعــــــم تطويـــــر إدارات وبرامـــــج ضمـــــان اجتماعــي

ذا الهدف      .   متاحة ومستدامة وذات أداء عالي     فالسعي وراء ه
ة      يمضي يدُا بيد مع المتطلبات المتعددة الخاصة؛ بإيجاد أنظم
دم برامج              ة وتق شجع الوقاي ضمان اجتماعي توفر الحماية وت

ى               ل عل تباقي والعم شكل اس ل ب ادة التأهي ادة(إع ج )  إع دم
ق  .  األفراد في سوق العمل  أما الهدف األطول أمدًا فهو التطبي

التدريجي والمستمر للعناصر التي تشكل الضمان االجتماعي       
املة           الديناميكي للمساهمة في الوصول األفضل لمجتمعات ش

إّن الهدف         .   اجتماعيًا ومنتجة اقتصادياً   وفي نهاية المطاف، ف
 .هو توفير الضمان االجتماعي للجميع

 
ديناميكي متوافق             اعي ال ضمان االجتم وبهذه الطريقة، فإن ال

ة             ادرة العالميـــــــ ل للمب ًا ومكم ة "آلي أرضيـــــ
ة  ة االجتماعي م      "  الحمايـــــــــــ ة  واألم ل الدولي ة العم لمنظم

 . المتحدة
 

د،          ى المدى البعي ديناميكي عل اعي ال ضمان االجتم ق ال لتحقي
سي ال             ستدامة متطلب رئي تعتبر اإلرادة السياسية القوية والم

وعالميًا،  تبين األرقام أّن ال يوجد حل آخر فهناك   .   غنى عنه 
م في سن العمل               %  20حوالي   فقط من سكان العالم ممن ه

افع ضمان اجتماعي            يحظون بقدرة الحصول الكامل على من
ة                   واع الرعاي وع من أن م دون أي ن آافية وحوالي الثلث منه

 . (ILO, 2010a)الصحية 
 

ات السياسات           صاد السياسي أولوي ع االقت دد واق ًا، يح وعملي
ق بناءًا علــــى   ــــعبر الضرورات قصيـــرة األمـــــــد وتطب    

ي              ن تبنـــــ دًال مــــ ه بـــــ ام بـــــ ن القي ا يمك دة مــــ قاعـــــ
ه              ام ب ا يجب القي . قاعدة الرؤيـــــا طويلـــــة األمـــــد لــ مــــ
 فضـــــًال عــــن ذلك، فــــإن األحـــــداث غيـــر المتوقعـــــة
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ذا           .   إفريقيا واألمريكيتين وآسيا والباسيفيك وأوروبا:    تصنف الجمعية الدولية للضمان االجتماعي هيئاتها األعضاء ضمن األقاليم الجغرافية األربعة         فصيالت في ه إن الت
   . التقرير تتبع هذه الممارسة

 طــالع أيضــــًا .   فيمــــا يخــــص إطــار العمـــــل المفاهيــــميMcKinnon (2007)انظـــر   
Sigg (2007), McKinnon (2009),  ISSA (2007,2008,2009,2010a, 2010b)  

1  .
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صادية            – ة أواألزمات االقت ي      –مثل الكـــوارث الطبيعي الت
ن المحتمل              ة، مــــ ة السياسات الوطني ي شؤون بيئ دخل ف تت
ى               ا إل ي تقودنــ ة، والتــــ ضرورات الحالي ى ال ر عل أن تؤث

ة            ات السياسات الفوري . التغيير في أو إعــــادة ترتيب أولويــ
د              ة األم داف طويل ن أّن األه الرغم م ذا، وب دث ه دما يح عن

أثرة         ة        (يمكن أن تبقى غير مت ال؛ توسعــــ ل المث ى سبيـــ عل
ي      ان االجتماعـــ مول الضمــــ ي      )  ش ة السعــــ إن عمليــــ ف

ا أن تأخذ في حسبانها                نحـــو تحقيق األهداف  يجــــب عليه
 . أوًال تغّير النسق العام آأمر ال مفر منه

 
د                المي ق ي الع صاد الكل ياق االقت دًا، أّن س ن الواضح ج وم

ام          ذ ع ير من شكل آب ور ب ة      2007تّط ة المالي سبب األزم  ب
صاد             ى االقت ر عل صادي أّث اش اقت ا  انكم تي تاله برى ال الك

د من       و.  العالمي بالنسبة ألنظمة الضمان االجتماعي في العدي
، قد أدى ذلك إلى هبوط قيمة 2008الدول، بشكل خاص في  

ة          ة الوطني ات االجتماعي حيث أدى   .   صناديق التقاعد والتأمين
ضمان                رامج ال ل ب ى تحّم ر إل ارتفاع مستويات البطالة  والفق
أمين والمساعدات              افع الت ة من ى لتغطي االجتماعي لنفقات أعل
الممولة من الضرائب إلى جانب تحمل الخسائر المتساوية ما        

د االشتراآات       سريح     ( بين عوائ ة والت سبب البطال وتراجع  )   ب
ة و       صناديق االحتياطي م ال ن      /قي ادة الديـ ة (أو زي لتغطي

فضًال عن ذلك، فإن الهبوط في الطلب اإلجمالي قد ) . النفقات
ضرائب            ن ال ة م دات  الحكومي ي العائ اض ف ه انخف ج عن . نت

ات             رت بدرجـــــ د تأثـــــ دول قــــــ ن أّن ال الرغم م وب
رًا                    ت أثـــــ د ترآ ار ق ذه اآلث ع ه ة إال أّن جمي مختلفــــ

دول            ن ال د مــــــ ي العدي ًا فـــــ و (محسوســــــ بينــــ
 ).2010ويرمـــــو، 

 
ة                ا الحكومات والمؤسسة المالي تي وجهته دخالت ال لعبت الت
م                     ي دع دول ف ن ال د م ي العدي ًا ف ات دورًا هام ي السياس ف
سلبية            ار ال ف اآلث ي تخفي صادي وف و االقت ستويات النم م
ائالت               ل الع دفق دخ شغيل وت ستويات الت ى م ة عل لألزم

تهالك ضرورة            .  واالس دول بال ع ال دى جمي س ل ن لي ولك
تجابات              ن االس وع م ذا الن ني ه ة لتب ة الالزم ة المالي المرون

ففي الدول األشّد فقرًا، أدت آثار الرآود العالمي إلى     .   لألزمة
ذاء               عار الغ اع أس ن ارتف ة ع ة الناجم شاآل الحالي ادة الم زي

ام          شكل ع صادي ب صور األداء االقت ى ق ود وعل ي .  والوق فف
ائالتهم أي شكل                 راد وع دى األف ر ل آثير من األحيان ال تتوف
دعم الحكومي، حيث ال                ة أو ال من أشكال الحماية االجتماعي

ن     .  يبقى لهـم غير خيار المواجهة والتأقلـم      ذلك، مـ ونتيجـًة لــ
ي        633المقــدر باإلضافة إلـى الـ       ون شخص فـ  2008 ملي

  الذين آانوا يعيــشون ويعملون فــي فقر بدخــــل أقل مــــــن

ة             1.25 ضًا احتمالي اك أي ان هن  دوالر أمريكي يوميًا ، فقد آ
رض    ام                  215تع ي ع ر ف ر الفق د لخط ل جدي ون عام  ملي

ن                  .  2009 تي م اليم ال ن األق يا م وب آس م جن بر إقلي ويعت
وب                اليم جن ب أق ى جان أثرًا إل ثر ت ت األآ ا آان رجح أنه الم
رى              راء الكبـــــ وب الصحـــ ا و جنـــــ رق آسيـــــ شـ

 ).(ILO, 2010bة ـاإلفريقي
 

ة االنتعاش       2010ونحن نصل إلى نهايات عام        ، تبقى عملي
دة        . االقتصادي العالمي والخروج من األزمة بطيئة وغير أآي

ام                 إن أرق ة، ف وبالرغم من عالمات انتعاش األسواق العالمي
د                م تنخفض بع دول ل د من ال ستمر    .   البطالة في العدي حيث ت

ضمان               ى دخل ال ود عل مستويات البطالة المرتفعة بفرض قي
االجتماعي من االشتراآات بينما تبقى الحاجة في الوقت ذاته     

افع           ى المن اق عل ي اإلنف ستمرة ف ادة الم ى الزي سبة .    إل وبالن
سائدة                 اط ال إن األنم اعي، ف ضمان االجتم ة ال للعديد من أنظم
حاليًا من النفقات المرتفعة واإليرادات المنخفضة، باإلضافة          
ة             ة مراجع رض حتمي د ف اط، ق ناديق االحتي تنفاذ ص ى اس إل

ان      . التقييمات اإلآتوارية  يمكن أن يؤدي هذا في بعض األحي
ضمان            ناديق ال تنزاف ص ع الس د المتوق ديم الموع ى تق إل
االجتماعي، ويعود ذلك بشكل آبير لسبب انخفاض معدالت           

 . اإلعالة المرتبطة بالشيخوخة السكانية وحدها
 

ات              ن السياس د م ًا أن العدي ن الواضح حالي م، فم شكل أع وب
ي             صادي الت يز االقت ادرات التحف تثنائية ومب ة االس الحكومي

ام      ة        2008ُقّدمت اعتبارًا من ع ار األزم ى  ( استجابًة آلث عل
ال      بيل المث ة       "س اذ البنكي ات اإلنق ضات "  عملي والتخفي

ال                 ة للعم افع البطال ح من ل أو من حاب العم ضريبية ألص ال
ة              ) المسّرحين   ة العام ى المالي دًا عل ر أطول أم سيكون لها أث

نتيجًة لذلك، فإن المستويات المتضخمة الحالية للدين  .   المحلية
العام ستحد من اإلنفاق العام في المستقبل، بما في ذلك نفقات        

ة  ي        .  السياسات االجتماعي دول، خاصًة ف ن ال د م ي العدي وف
د              ع ق الي المرتف اق الم ن اإلنف ة م ترة الحالي ان الف ا، ف أوروب
ي               ات، وف ي النفق بر تخفيض ف ع ع ى أرض الواق رجم عل ت
ن                ة م ق بيئ ي خل ذا ف اهم ه د س رى، ق االت األخ بعض الح

ان      .   التقشف المالي  سا واليون فقد شهدت على سبيل المثال فرن
ة               ة المقترح ات العام د االقتطاع اهرات ض بانيا مظ واس
ضمان              ة ال خاء أنظم ن س د م ة للح ديالت الهادف والتع

 ومن المرجح أن تتكرر في مناطق             2010االجتماعي في   
 . أخرى مع تشديد الخناق على نفقات الخزانة العامة

 
ة     ومـــــن مكاســــــب الفتـــــرة األخيــــرة غيــــر المتوقعــــ
 ولكـــــن المرحــــب بهــــا جـــــدًا هــــو التقدير الممنـــــوح

    2    الجمعية الدولية للضمان اإلجتماعي    

 ضمان االستقرار اإلجتماعي والتطّور االقتصادي: الضمان اإلجتماعي الحيوي

دولي في           1.25حدد البنك الدولي     ر ال ت،                            2 و (PPP)  2005 دوالر أمريكي آخط الفق ة آان ة، وفي أي دول دول النامي غ دخل لل ر لمبل  دوالر أمريكي آخط لمتوسط الفق
الذين يعيشون تحت خط الفقر المحلي عن النصف ) الفقراء جدًا(يستجيب خط الفقر المتوسط لمبلغ دخل الفرد الواحد أو النفقات االستهالآية التي تفصل النصف األشد فقرًا  

 . األقل فقرًا من الفقراء رسميًا
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    3الجمعية الدولية للضمان اإلجتماعي   

ساهمة في إدارة              شاملة في الم ألنظمة الضمان االجتماعي ال
ة       سلبية لالزم ان    .  اآلثار االجتماعية واالقتصادية ال سابقًا، آ ف

بررات           –من الشائع لدى بعض الجهات          و من دون م  –ول
و                   ام النم ائق أم اعي آع ضمان االجتم صر ال م ح أن يت
ق           االقتصادي والتنافسية العالمية وقد آان هناك تلميحات تطل
صادية           ل االقت على أن أنظمة الضمان االجتماعي مسبب للعل

وم    .  بدًال من آونه مصدرًا للعالج  اء الل وحيث أّنه ال يمكن إلق
ر                سبب وراء آخ و الم ه ه اعي بأن ضمان االجتم ى ال عل
اضطراب مالي واقتصادي آبير فأخيرًا يمكننا اآلن أن نضع        
ي            اعي ه ضمان االجتم ات ال أن نفق ة ب ج القائل دًا للحج ح

 ).(Euzéby, 2010معوقات اقتصادية 
 

اره                 ام واعتب اعي الع ضمان االجتم ول الواسع لل لكّن هذا القب
ة              وازن االقتصادي منقطع بأنه داعم اجتماعي واقي وأداة للت
النظير وبأنه جزء مكمل في عملية المحافظة على االستقرار       
ن                  ى م ة أعل ه بتكلف م تحقيق د  ت صادي ق اعي واالقت االجتم
د من               الي في العدي ق للوضع الم المتوقع بسبب التهالك العمي
ستويات            ى م ول إل اعي والوص ضمان االجتم رامج ال ب
متضخمة من الدين العام وما نتج عنه من مالحقة المؤسسات 
ستويات             ن م ه م لوا إلي ا وص سبب م ات ب ة للحكوم المالي

ه              ـــم ب عليــ ذي ترتــــ ر الــــ دين، األمـــ ن ال رتفعة مــــ
ي         صنيف االئتمانــــ ض الت د بتخفي ور تهدي ا أدى   .  ظه ممـــ

االت لتخفيض               ن الح د م ي العدي ة ف اء األولويــ ى إعط إلـــ
ة              الحات األنظم اعي وإص ضمان االجتم افع ال ات من نفق
ر            دة لتوفي صادر جي ا م اص باعتباره شكل خ ة ب التقاعدي

 .األموال
 

زم                ى أن الُح شدد عل من الضروري ومن  ناحية ايجابية أن ن
د            ة ق ة األزم التحفيزية التي استحدثتها عدد من الدول لمواجه
ساهمت بشكل فعلي في تحقيق المزيد من توسعة الشمول في       

ة  وعلى سبيل المثال البرازيل، ( الضمان االجتماعي    جمهوري
 ).الصين الشعبية

 
وآما ذآر مسبقًا، فإن االنكماش االقتصادي العالمي لم يؤثر        

لوب           ة أو بنفس األس دول بنفس الدرج ع ال ى جمي ن .    عل فم
ة،              سب البطال د ارتفعت ن ال، فق ى أي ح المي عل منظور ع
اطلين في                  اج الع ادة إدم ضايا إع ام الموجه لق وتقلص االهتم

ة و         سالمة المهني " العمل الالئق   "أسواق العمل،  والصحة وال
هذه الظواهر قد حدثت  .  باإلضافة إلى ارتفاع مستويات الفقر 

أيضًا حتى فـــي الـــدول التــي آــــان ينظـــر إليهـــا علـــى       
ي،           اد العالمـــ ي االقتصـــ راط فـــ ة االنخـــ ا ضعيفــــ أنهـــ
 ونتيجـــًة لذلك، نشأ االعتقاد على أنهـا ستكون محّصنة ضد 

ة       وء لألزم ار األس ل  .  (McCord, 2010)اآلث ا جع وم
كانية              ة س ي بيئ ه ف ذا آل ثر سوءًا هو حدوث ه األوضاع أآ
د من                رغم العدي ذي ي يغلب عليها طابع الشيخوخة،  األمر ال
د           ة األم صحية طويل ة ال اعي والرعاي ضمان االجتم ة ال أنظم
رت            ذلك ظه ًة ل دة، ونتيج اليف المتزاي ة التك ى مواجه عل
ر           ق مكاسب غي سعي لتحقي ان ال دها آ ددة أح تجابات متع اس
ع            مسبوقة في نواحي الفعالية مرتبطة بتحقيق الكفاءة في جمي

 . عملياتهم التشغيلية
 

ة             ى طبيع ومن الواضح أن األزمة قد خّلفت أثارًا واضحة عل
ضمان           ي ال ارات ف ات واالبتك ي السياس الحات ف اإلص

فعلى سبيل المثال، فإن الفترة األخيرة قد شهدت    .  االجتماعي
د اإللزامي         ع سن التقاع ال،   (إصالحات رف بيل المث ى س عل

وتوسعة تطبيق إجراءات الحد     ) بروناي دار السالم واليونان 
ر      شار الفق ن انت وب       (م ل وجن ال البرازي بيل المث ى س عل

ا ة             )  إفريقي ى محافظ دف إل تي ته تباقية ال ادرات اإلس والمب
ة            أمين البطال افع ت تغنائهم عن من ائفهم واس ى وظ راد عل األف

ا        (  تراليا وألماني ال، اس اليم،      ) .   على سبيل المث ع األق وفي جمي
ذي           سح ال ي الم شمولة ف ات األعضاء الم ة الهيئ ّرت أغلبي أق
أجرته الجمعية على تبني إجراءات لتحقيق التوازن واستعادة    

ى  .  (Orton 2010) برامج الضمان االجتماعي     أموال وحت
وى، فمن المرجح أن             في حال الرجوع إلى نمو اقتصادي أق
دول في ظل سياق                      د من ال ى عدد متزاي يستمر الضغط عل

 .شيخوخة السكان  للسعي نحو تحقيق إصالحات مشابهة
 

و                ار المزدوجة من نم شكلها اآلث بالرغم من التحديات التي ت
اك         سارعة، يوجد هن كانية مت صادي بطيء وشيخوخة س اقت
ضمان االجتماعي          رسالة أخرى ايجابية موجهة إلى أنظمة ال
تي آانت                  دول ال أن ال ترة األخيرة، ب قد ظهرت في خضم الف
صادية                  ار االقت ى إدارة اآلث ضل عل درة األف ديها الق ل
ت            ي آانــــ دول التـــ ي الــــ ة هــــ ة لالزمـــ واالجتماعي
 تطبــــق مسبقــــًا برامــج ضمــــان اجتماعــــي شموليـــــــة 

 Ehmke and Hagemejer, 2010),(Bonnet. 
ة       هذه البرامج لم توفر لصانعي السياسات االستجابات الفوري
م            في الحفاظ على الطلب اإلجمالي فقط وإنما أيضا وفرت له
ى الوصول،           ساعدهم عل تي ت ارات أوسع من األدوات ال خي
سكانية           ى المجموعات ال بشكل انتقائي في بعض األحيان،  إل

اطر        ه المخ تي تواج ة ال ن        .  المختلف بح م د أص الطبع، فق وب
ان          رة ب اعي المبتك ضمان االجتم ضًا إلجراءات ال الممكن أي

 . تستحدث في الدول التي ليس لديها تغطية شاملة
 

املة                     ة ش اب تغطي ل غي ي ظ ال، فف ى أي ح ًا، وعل عموم
  للضمان االجتماعي، فإن استجابات السياسات ال تستطيــــــع

 المقدمةالفصل األول 

4 

5 

 . في المائة في دول مثل جمهورية الصين الشعبية، الهند، اندونيسيا، إثيوبيا، ونيجيريا5 آان يفوق الـ 2009على سبيل المثال، إّن نمو الناتج المحلي اإلجمالي في 
 

م من                    سكان ه بر من ال سن   " تعّبر شيخوخة السكان عن أن متوسط العمر لسكان دولة معينة في ارتفاع، وبمعنى نسبي؛ أن  الجزء األآ ار ال سكانية      ".  آب شيخوخة ال ا ال أم
ة في        فتعبر عن هبوط معدالت الخصوبة وارتفاع في متوسط العمر، على أن يرافق هذا العنصر األخير إنخفاض في المدة التي يكون فيها األفراد عاجزي   ن أو فاقدي األهلي

 )بمعنى، تقليص فترات المرض. (الفترات المتأخرة من حياتهم

4  .
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إال أن تبقى بطيئة وغير شمولية، لتترك خلفها عدد أآبر من    
 . األفراد المعرضين لخطر المعاناة من الفقر

 
ر                   د أآب ة هو بالتأآي ترة الحالي ال شك بأّن ما نمر به خالل الف
اعي في               ضمان االجتم من مجرد قصة تتمحور حول دور ال

 .االستجابة لالزمة
 

ة وترجمت                  ترة الثالث سنوات، حددت الجمعي ففي خالل ف
ق                  تي تنطب ة ال م التطورات واالتجاهات الحالي ع أه إلى الواق

ا            يفيك وأوروب يا والباس ريكيتين وآس . على أقاليم إفريقيا واألم
ُعرضت هذه النتائج أمام آل إقليم على حده من خالل تقارير 

صلة         ة منف ات إقليمي ورات واتجاه  ;ISSA, 2008تط
2009; 2010a; 2010b) .(     وتبّين الشواهد التي ظهرت

امي من التطورات             اك عدد متن أن هن يرة  ب ترة األخ ي الف ف
ددة             داف المتع ع األه ق م تي تتواف ة ال ات الحالي واالتجاه

 . للضمان االجتماعي الحيوي
 

الرغم من                  اليم، ب ع األق شواهد في جمي يمكننا مالحظة هذه ال
دول               ن ال اين بي .  أّن الترآيز النسبي الموجه نحو األهداف يتب

ود               الل الجه ن خ ك م شاهدة ذل ا م دول، يمكنن ي بعض ال فف
ة األداء            اعي مرتفع ى  (المبذولة لبناء إدارات ضمان اجتم عل

يا                   ا وآس ي دول أوروب صر، ف س الح ال ولي بيل المث س
ى جعل        ) .   والباسيفيك وفي دول أخرى، يبقى الترآيز فقط عل

ثر شمولية        اعي أآ ضمان االجتم ا     (ال خاصًة في دول إفريقي
يرة      ).  وآسيا والباسيفيك واألمريكيتين   ود الكب بينما تعتبر الجه

ع             ائعة في جمي ستدام ش اعي م التي تبذل لتحقيق ضمان اجتم
ضمان االجتماعي                ق ال ة لتحقي ود المبذول األقاليم، تبقى الجه
دول صاحبة الدخل                االستباقي والوقائي أآثر وضوحًا في ال

 .المرتفع خاصًة في أوروبا
 

ات            ورات واالتجاه ن التط ة م شاهدات النابع تخدام الم وباس
ع       شمولية      .  1.1اإلقليمية، يعرض المرب رسائل للسياسات ال

دا           ى ح م عل ل إقلي ددة لك اعي مح ضمان االجتم .  الخاصة بال
استنتاجات وأولويات السياسات .  2.1وبدوره، يعرض مربع  

ي              شترآة الت ضايا الم ن الق دد م د ع ا نج ن بينه ة وم اإلقليمي
ر         .  انبثقت في جميع األقاليم    تزام بتطوي اك ال ام، هن وبشكل ع

اليم         ع األق اك     .   شمول الضمان االجتماعي في جمي ا أن هن آم
ورة            ة المتطــــ ن التغطيـــــ إدراك بان تحقيق هذا النوع مـــــ
ز             ة ترتكــــ ة مؤسسيـــ ات تعدديـــــ ى آليــــ اج إلــــ يحتــــ

ة     وي للدولـــــ ى دور ق ع األصعدة،    .  علــــ ى جميـــــ وعلــــ
ى           ا علـــــ ر إليهــــ ورة ُينظــــ ة المتطـــــ إن الحاآميـــ فـــــ
 أنها متطلب أساسي لضمان الشرعية السياسية، وثقة العامــة 

تدامة د         .  واالس د تعقي ائد حول تزاي اد س اك اعتق ًا، هن وعموم
سيق             ط وتن ى تخطي عملية إصالح السياسات، بحيث تحتاج إل

ل مناسب للسياسات         ة وتحلي . متأنٍٍ مدعوم بقواعد بيانات قوي
ة             اعي مكان ضمان االجتم ل إدارات ال شأن، تحت ذا ال ي ه وف
ات أن                ي السياســـــ ى واضعــــ ير، وعل ة النظ منقطع
م              ي بإمكانهـــــ ة التــــ و المعرف امهم نح وا اهتم يوجهــــ

 .توفيرها
 

ن           اليم بنفس المواضيع، يمك ع األق شترك جمي ًا، ال ت وعموم
ستويات                 ي م ات ف ى التباين الف إل ذا االخت بب ه اع س إرج
ضمان                 ة ال ة وأنظم صاديات المحلي ي االقت ور ف التّط

ة       ى  .  االجتماعي، باإلضافة إلى العوامل التاريخية والثقافي فعل
سبيل المثال، هناك قضية مشترآة خصوصًا بالنسبة إلقليمي      
و               ه نح يز الموج ي الترآ يفيك، أال وه يا والباس ا وآس إفريقي

ا  .  الحاجة إلى المساهمة في استراتيجيات التنمية الوطنية       بينم
ا من                   دًا آغيره وي ج شكل ق ريكيتين ب م األم خرجت من إقلي
اعي في                 ة الحوار االجتم الة حول أهمي األقاليم األخرى رس
يما          عمليات إصالح الضمان االجتماعي ألسباب عديدة، ال س

اعي     سيج االجتم دعيم الن يلة لت ا    .  آوس اليم أوروب ي أق وتلق
ع           ي المناف تثمار ف ة االس ى أهمي ضوء عل ريكيتين ال واألم

. العائلية لدعم تطوير الرأسمال البشري وغيرها من األهداف   
دة                ة المتزاي ول األهمي واهد ح اك ش ن هن ي ذات اإلقليمي وف

ة   دًا في               .   للمسؤولية الفردي وي ج شكل ق ا ب تي يصرح عنه ال
أوروبا مع اقتراح ضرورة التغيير في السلوك الفردي طوال      
ي                ضمان االجتماع ة ال تدامة أنظم ضمان اس اة ل دورة الحي

 .األوروبية في ظل سياق الشيخوخة السكانية في اإلقليم
 

ا         يعمل القائمون على اإلصالحات القديمة والحالية التي تنفّذه
ة            ة وأنظم اعي الوطني ضمان االجتم ة ال ن أنظم د م العدي
ى توسعة                 يزهم نحو الحاجة إل ه ترآ الرعاية الصحية بتوجي

موالً                ًة وش ثر إتاح ة أآ ة االجتماعي ل الحماي شمول لجع . ال
ة                دول متوسطة ومتدني تنطبق هذه الحالة بشكل خاص في ال

سعى         .   الدخل تي ت حيث هناك عدد متزايد من اإلصالحات ال
لتوفير على األقل حد أدنى من الرواتب التقاعدية ألآبر عدد        

سن      ار ال ن آب ن م ورات        .  ممك ذه التط ة، تعكس ه ن جه فم
ر،         االلتزامات الدولية المرتبطة بحقوق اإلنسان للحد من الفق
ل            ة الدلي ي تعكس المصداقية المتنامي ة أخرى، فه ن جه وم
ا              ر لديه دخل  تتوف الذي يشير إلى أنه حتى الدول منخفضة ال
ة              افع الخاص لة المن ير س اليف توف ل تك ى تحم درة عل الق
ب             ن الضرائــــــــ ة مــــ ة والممول ة االجتماعي بالحماي

ا       ).(Cichon and Hagemejer, 2007لسكانهــ
  تعتبر اإلصالحــــات التـــــي تسعــــى لتحسيــــن فــــــرص
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اليف توجه             ة التك الشمول تحت مظلة الرعاية الصحية معقول
شكل           مهم آخر وأولوية لدى العائالت ذات الدخل المنخفض ب

اص ي أو              .  خ شون ف ذين يعي ائالت ال راد والع ن األف ا ع أم
ة               قريبون من الفقر خاصًة أولئك غير المشمولين في الرعاي
ى         الصحية، فان النفقات التي يدفعوها من حسابهم الخاص عل

 . تكاليف الرعاية الصحية تشكل خطرًا ماليًا مهمًا عليهم
 

عة            ة لتوس ود المتواصلـــ إّن الجهــــ ظ، ف ن المالح ومـــــ
ة             ة آثيفــــ دول النامي ن ال ل م دد قلي ي عــــ ول ف الشمـــــ
ور                ة تط ن إمكاني د م ًا تزي ارزة سياسيــــــ ان والبـــ السكــ
ر            االت توفيـــ ة واحتم ة لطبيعــــــ صورات النمطيـــــ الت

ة   ة االجتماعي ل        .  الحماي ال، البرازي بيل المث ى س وعلــــــ
ل           ر بشكـــــ ة تؤثــــ والهنــــد وجمهوريــــة الصين الشعبيــــ
دام            و استخــــ ات نح ه السياســ ى توجــــ ح عل واضــــ
  الدفعـــات النقديــــة المشروطــــة والممولـــة مــن الضرائب

ستهدفة                 سكانية الم ات ال ن المجموع ر بي ن الفق د م للحـــ
(Bolsa Familia)          إلى جانب استخدام مجموعة عريضة

أمين        ارات الت ن خي ي(م صغيرة   )  الجزئ دخرات ال والم
دود            دخل المح ذوي ال ضة ل ة المنخف ب التقاعدي والروات
ي            ر الرسمــــــ اع غيـــــ ي القطــــ ن فــــ وللعامليـــــ

(Bloom et al., 2010)          ة اهج تطويري تخدام من  واس
ضخمة تنتهجها الحكومة لتحقيق توسعة سريعة لتغطية شاملة     
 .للحصول على منافع الضمان االجتماعي والرعاية الصحية

 
من %  20أآثر من (بالنسبة لدول أخرى، خاصًة في أوروبا    

وا سن الـ           م صاحب           60سكانها قد بلغ بر، وهو اإلقلي  أو اآ
، فهناك قلق آبير حــــول تأمين االستدامـــة )أعلى معدل سن 

ى أساس             ًا عل الماليـــة لبــــرامج المنافع المعمول بهــــا حالي
تحقاقها            د اس افع عن ة المن ام تأدي   Pay As You Goنظ

  حيـــــث توقعــــــــــت المفوضيـــــــــــــة األوروبيــــــــــــة

 المقدمةالفصل األول 

 

  الرسائل اإلقليمية الشاملة.  1.1

ا ر              :  أوروب اعي أن توف ضمان االجتم ة ال ى أنظم ب عل يج
افع وخدمات تتناسب             اد من الخيارات المناسبة التي تمّكن إيج

راد          شرآاء      .   بصورة أفضل مع  حاجات األف ع ال ى جمي وعل
االستراتجيين أن يكونوا على دراية حول مسئوليتهم الخاصة       

 .بالمساعدة في ضمان بقاء استدامة الضمان االجتماعي

يفيك   يا والباس زأ          :  آس زء ال يتج اعي ج ضمان االجتم إن ال
ستدامة      ة الم ة الوطني ة التنمي ل لعملي ر  .  ومكّم تزام األآب واالل

ل ضروري            و عام ة، وه ة متمكن وده حكوم ا يجب أن تق هن
ة                ن التنمي د م ق المزي ة لتحقي تجابات متكامل ر اس لتطوي

 .العادلــة

ان ي        :  األمريكيت ل أساسي ف اعي عام ضمان االجتم بر ال يعت
ادل        ويجب  .  تحقيق التماسك االجتماعي والمزيد من النمو الع

ة            ة االجتماعي سات الحماي روات مؤس سخير ث ة ت ى عملي عل
ق               بر لتحقي درة اآ ير ق ي توف المتنوعة وآليات التمويل التكميل

 .هذا الهدف

ينظر إلى الضمان االجتماعي بشكل متزايد على انه     :   إفريقيا
ة       ة الوطني ق أهداف التنمي ذه  .  مكون أساسي لتحقي تتطلب ه

ر               شمول، وتوفي عة ال ق توس بر لتحقي د اآ ذل جه ة ب المرحل
ال              ي رأسمــــ ار فـــــ ر واالستثمـــ ن الفق د م رص للح ف

 .البشري



ن               ا مـــ ي أوروب الي  ف ة االجم دل اإلعال ض مع أن ينخف
ي    1:7.2 ى      2009 ف صل إلــ ي    1:4.1 لي  2060 فـــ

(EC, 2009)  .         ع الطبع أّن جمي ام ب ذه األرق ترض ه وتف
شطين               املين ن م بالفعل ع ذا  .  األشخاص في سن العمل ه وه

ستبعد أن يكون                  الي، ومن الم ا الح ع في وقتن ليس هو الواق
ى           .  آذلك في المستقبل   ك، سيتوجب عل وبغض النظر عن ذل

ة دعم                 ود القادم أعداد أقل من السكان في سن العمل في العق
شطين            سكان غير الن بر من ال إن قضية      .  قطاع أآ الي ف وبالت

سبة          دًا، ولكن بالن ة ج الديمومة المالية هي بالتأآيد قضية هام
ساوية                   ة مت اك حاج اليم هن ع األق ي جمي برامج ف ع ال لجمي

من حيث شرعيتها    (لضمان أن البرامج هي مستدامة سياسيًا     
دة    ًا     )   وتطبيقها للحاآمية الجي ستدامة اجتماعي ا    (وم املة وله ش

 ).صلة وثيقة بحاجات المجتمع

ي           دد من التطورات واالتجاهات الت ر ع ذا التقري يعرض ه
ا، أدت        .  تعتبر حديثة نسبياً   ًا في أوروب في بعض الدول، غالب

التكاليف المتصاعدة ألنظمة التقاعد الحكومية إلى إصالحات    
ى                  ساني، عل سلوك اإلن ى ال أثير عل ى الت سعى إل شرافية ت إست

بيل المث  زات       ــــس اف المحفــــ الل إضعـــ ن خــــ ال؛ مـــ
ا     .   التـــي تشّجـــع التقاعــــد المبكــــر    دت أوروب فقــــد شهــــ

ى           ساعية إل ود ال ذه الجه ل ه رة مث وات األخيــ ي السنــــ فــــ
ومع  .  الحد من التقاعد المبكر والتي سجلت درجة من النجاح     

ه                   ذا التوج ان ه ا آ ستقبلية إذا م داث الم تقرر األح ذا، س ه
ستمر أم ال    صحية         .  سي ة ال الحات الرعاي إن إص دورها، ف ب

ة،              ة أوليــ حية وقائيــــ ة ص ة رعايــــ روج لثقافـــــــ ستــــ
  والتـــي مــــن المرجـــح أن تكــــون أيضــــًا مدفوعــــــــــة
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 استنتاجات وأولويات رئيسية حول السياسات اإلقليمية. 1.2

 األمريكيتان إفريقيا

اء أرضية صلبة تغطي                       - يجب أن يكون الهدف األول  هو بن
ثر شمولية             .   الجميع افع وخدمات أآ وبعد ذلك يجب تطوير من

ات                   ب وأولوي ززة ومطال درات مع اء ق ع بن التوازي م ب
 . متطـورة

ى                - دخالت عل ة والت سات المالئم ز المؤس ب أن ترتك يج
 .األولويات والموارد اإلفريقية

شمولية                    - اهج ال ة المن د قيم و متزاي ى نح دول عل درك ال ت
ضمان االجتماعي         ضية ال والمترابطة والمتكاملة للتعامل مع ق
ة               ات التنميــ ن استراتيجيـــ زأ مـــ زء ال يتجــــ آجــــ

 .الوطنيــــة
اعي آـ            - ضمان االجتم ع ال ل م يلة"التعام دف"و آـ    "  وس " ه

ضمان                   ا إدارات ال تي تطبقه ة ال ى الحاآمي ف عل يتوق
ة              .   االجتماعي ادة، خاصًة في تعبئ دة بالقي ة الجي وتبدأ الحاآمي

ة              ة والتشغيليــــ درات اإلداريـــــ ية والق اإلرادة السياس
ات             ع واآلليـــ م المنافــــــــ ة اإلدارة وتقديــــ وأنظمـــ
ة           ة المتنوعة لخدم ل األنظمــــ الخاصــــة بتنـــــسيق وتكامــــ

 . السكان

جميع األفراد يستحقون الحصول على الحد األدنى من الشمول        -
ن                ر ع دير بغض النظ ل تق ى اق اعي عل ضمان االجتم ي ال ف
رقهم أو وضعهم                 امتهم أو ع ان إق ل أو مك ي العم وضعهم ف

سهم     ائلي أو جن ة        .  الع ة للحماي تراتيجيات الوطني اج االس تحت
ر                 ورة للمخاط ة المتط ع الطبيع ي م ى التماش ة إل االجتماعي

 . والقّيم
ية        - إن دور الضمان االجتماعي يتضمن توفير الحاجات األساس

ائالت واألسر وضمان             راد والع صادية لألف االجتماعية واالقت
ة تعمل       .   التماسك االجتماعي واالستقرار   إن المسؤولية الفردي

اعي حيث أن           ضمان االجتم يدًا بيد مع المسؤولية المؤسسية لل
 .آل واحدة تدعم األخرى

اءًا           - يجب معالجة التحديات الخاصة بالحاآمية واإلدارة وذلك بن
م               و وحج ق نم اعي ويجب تواف وار االجتم لوب الح ى أس عل
تدامة              ق االس ات تحقي ع متطلب اعي م ضمان االجتم رامج ال ب

 . السياسية واالجتماعية والمالية
ة              - ة االجتماعي ة للحماي ة الناجح اهج التعددي اح المن ف نج يتوق

ي                    ضمان االجتماع ة ال ن أنظم ا بي ق م اون الوثي ى التع عل
 .اإللزامية وغيرها من الجهات الفاعلة المشروعة

6 

 أو اآبر، مقسومة عدد السكان 65 عامًا أو اصغر باإلضافة إلى عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم 14عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم :  يحسب معدل اإلعالة اإلجمالي 
 .  عامًا65-14الذين تتراوح اعمارهم ما بين 

6  .
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ة              اليف الرعاي ة بتك د والمتعلق ة األم اوف طويل ن المخ م
ضًا                    ا أي ة يمكنه ذه الثقاف ى جانب أن ه الصحية المتزايدة،  إل
ع              دم مناف برامج أخرى تق ة ل دخرات ايجابي ا م ج عنه أن ينت

ة ة          .  نقدي اعي والرعاي ضمان االجتم رامج ال ع ب ع جمي تجتم
ساتهم          ى ضرورة الوصول بمؤس د عل شكل متزاي صحية ب ال
ن                ة يمك دمات نوعي ديم خ ى تق ادر عل الي الق ى األداء الع إل

ستمر        و م ى نح ا عل اس مخرجاته ذي    .  قي إّن اإلصالحات ال
ة              برامج اإلداري ب ال ع جوان ي جمي ة ف ور الحاآمي تط
اءة                 ة  والكف ر الفعالي ى تطوي ط عل ل فق ة، ال يعم والخدماتي
ى             ع عل ا تشجــــــ ا أيضـــ سب وإنم برامج فح ية لل القياس
ة                قق ثقـــــ ذا تحـــــ ة وبهـــــ ن الشفافيـــــــ زيد م المــــ
دمات              ذه الخ ديم ه ة بتق سات الملزم ي المؤس ور ف الجمه

 .لــــــهم
  

ة           ات الحديث ورات واالتجاه ن التط ذآورة ع ة الم ذه األمثل ه
نسبيًا، توضح سلسلة من القضايا األربع المشترآة التي تعمل  
ة              الفترة الحالي لجمع جميع التطورات واالتجاهات الخاصة ب

 )..1.3انظر الى المربع (المعروضة في هذا التقرير 
 

ضمان                  ستقاة من إطار عمل ال هذه القضايا المشترآة هي م
ورات            ات تط ي مخرج ذا فه وي، وبه اعي الحي االجتم

سبقاً       م رصدها م ستمرة ت ة م وهي تهدف  .  واتجاهات عالمي
ارات متخذي                  ه خي ساعدة في توجي اد للم ديم اإلرش ضا لتق أي
ي               ات الت ول للتحديـــــ ن الحل م ع الل بحثه رارات خ الق
م           ي التصميــــ ر فـــــ م للتطويـــــ رض تحقيقهـــــ تعتــــــ
ضمان              ج ال ات وبرامــــ ي لهيئــــ واألداء التشغيلــــ

 .االجتماعي

 المقدمةالفصل األول 

 

 استنتاجات وأولويات رئيسية حول السياسات اإلقليمية. 1.2

 أوروبا  آسيا والباسيفيك

ًال إلدارة             - زءًا مكمـــــ اعي ج ضمان االجتم ة ال بر أنظم تعت
ة           ة واالقتصاديـــــ اد السياسيـــــ األبعـــــــــــــ

 .واالجتماعيــــــة
ات              - ة؛ إصالحــــ اعي الفّعال ضمان االجتم تتطلب إصالحات ال

ون          ا أن تكــــ رى وعليهــــ االت أخـــــ ي مجـــــ ة ف تكميليـــــ
ة           ة الوطنيــــ داف التنميـــــ ع أهـــــ ة مـــــ متكاملــــ

 .األوســــــع
ة                 - ني إدارة وحاآمي اعي يع ضمان االجتم ات ال تطوير أداء هيئ

ات                 ل السياس ى تحلي درة عل ة والق وية المهني ع س وى ورف أق
 .وصنع القرارات

ات         - إن القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية هي جميعًا آلي
د من           متكاملة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية بما يتضمن المزي

 .النمو العادل والحد من الفقر

لوب              - ا بأس ث يجب تطبيقه دًا، حي ة اإلصالح تعقي زداد عملي ت
ق         منسق ومصمم خصيصًا لهذه الغاية وذلك للسعي وراء تحقي

 .أهداف طموحة بشكل مضطرد
يجب أن يضمن اإلصالح الحماية الكافية للجميع ضد األخطار      -

ة         المشمولة والسعي نحو المزيد من التطوير والعدالة في نوعي
الخدمات المقدمة في نفس الوقت الذي ينبغي عليه أيضا توفير       

 الخيارات المناسبة 
ر في                - ى التطوي تحتاج عملية التطوير في صناعة السياسات إل

ه           ات، يجب توجي صميم السياس ا يخص ت ات وفيم ع البيان جّم
تي يجب               ة  ال االهتمام المبّكر والمستمر نحو مدخالت المعرف
ق                سئولة عن تطبي اعي الم ضمان االجتم أن توفرها إدارات ال

 . السياسات
يخوخة                 - ياق ش ي س برامج ف ع ال ة لجمي الءة المالي ضمان الم ل

ارات             ة وبخي دمات نوعي افع وخ ديم من ير تق سكان ولتوف ال
ل          متعددة، يتحمل جميع الشرآاء اإلستراتيجيون مسؤولية تعدي

لوآياتهم ة            .  س ى آاف سؤولية عل بر م شأن، تعت ذا ال ي ه وف
دور           شرافي لل دعم اإلست دموا ال تراتيجيين أن يق شرآاء االس ال
 . الفاعل الذي تقوم به أنظمة الضمان االجتماعي في المجتمع



د           ة األم هناك بعض الشك حول التطورات واالتجاهات طويل
اعي      ضمان االجتم ي ال ع           .  ف أثيرات جمي ن ت ك م ع ذل ويتب

ة باإلضافة          ه التطورات العالمي تي تواج دة ال ديات العدي التح
ي            صادي ف و االقت م النم ي حول سرعة وحج شك اآلن ى ال إل

ترة      .  المستقبل بالرغم من أن الشك قد اآتسب أهمية خالل الف
ان سيحدث                   ك آ و مع ذل ة، فه ة العالمي سبب األزم األخيرة ب

 . بغض النظر عن االنكماش االقتصادي
 

ي                اعي فـــ ضمان االجتم ستمر ال د أن ي ك، ال ب دًا عن ذل بعي
ج          ر إدارات وبرامــــ ن تطويـــــ ور لتأميـــــ التطــــــــ

ي             ة وذات أداء عالـــ ة ومستدامـــــ ر شموليـــــ . أآثـــــ
ذي             اعي ال ضمان االجتم الحات ال وع إص ة لنـــ وبالنسبـــــ
ق               اعي ألن يطب ضمان االجتم ة لل ة الدولي ى الجمعي تسعــــ
  بشكل نظامي أآبر بين الهيئات األعضــــاء في الجمعيــــــة،

ديناميكي يجب              اعي ال ضمان االجتم ة لل فان األهداف المّعرف
ات                    ع أولوي ة م ون متناغم ل أن تك ى األق ابق أو عل أن تط

ة   ات الوطني ان اإلرادة        .  السياس صوص ف ذا الخ ي ه وف
ة          ل أهمي ن جوهر      .  السياسية المستمرة هي ليست اق ا يبي فكم

ًال سواء بدرجة                    ره فع ا سبق ذآ ق م هذا التقرير فقد تم تحقي
 . اآبر أو اقل في العديد من الدول

 
د             ل المزي ا فع ه ال يمكنن ني بأن ذا ال يع ل ه ا يوضح  .  آ وآم

ى إدارات                   ع عل ي، تق شكل جل ر ب ذا التقري الدليل النابع من ه
شكل            راط ب ة لالنخ سؤولية هام اعي م ضمان االجتم ال
در              ة بالق ات الوطني ول السياس وارات ح ي الح شرافي ف است

وعبر القيام بذلك، فهم يستطيعون . الذي تسمح تشريعاتهم بها
ر              دف توفي ق ه ة لتحقي ساهمة االيجابي ن الم د م ديم المزي تق

 . الضمان االجتماعي لجميع الفئات

ات األشخاص     (  هذا يشير إلى اإلجراءات القانونية لتحسين حجم    :  ضمان اجتماعي متاح   افع     (  ومدى   )  فئ وع المن ) المخاطر ون
شمول سواء أآانت                            ام ال ع العوائق أم سعى للتخلص من جمي الشمول تحت مظلة برامج الضمان االجتماعي واإلجراءات التي ت

 .  مؤسسية أو جغرافية أو تلك التي تتحدد حسب الجندر أو الثقافة أو األمية
 

ات                      :   ضمان اجتماعي مستدام   ة والسياسية األفضل لهيئ ة واالجتماعي تدامة المالي ضمان االس هذا يشير إلى اإلجراءات المتخذة ل
 .وبرامج الضمان االجتماعي

 
ألداء                              :  ضمان اجتماعي مرتفع األداء    سانية ل ة واإلن ع الجوانب الفني اءة جمي ر آف تي تهدف لتطوي ى اإلجراءات ال شير إل ذا ي ه

 .التشغيلي والحاآمية ويشير أيضا إلى الجهود المبذولة لتطوير المخرجات االجتماعية مع توقع إمكانية قياس مثل هذه المخرجات
 

ستقبًال،           :   ضمان اجتماعي استشرافي ووقائي    ة م وهذا يشير إلى اإلجراءات التي تسعى للحد من حتمية حدوث المخاطر المحتمل
 .         بما يضمن الحد من اآلثار السلبية للمخاطر وعدم تفاقم آثار المخاطر التي حدثت بالفعل
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 الفصل الثاني

   توسعة الشمول

ضمان                   شاملة في ال ة ال ى التغطي الم إل يفتقر أغلبية سكان الع
اعي ي            .    االجتم ية ينبغ سان األساس وق اإلن ن حق ق م وآح

اعي           ضمان االجتم ات في ال ة    .     شمول جميع الفئ فمن الناحي
ود             العملية، وبناًء على تأآيد تجارب الفترة األخيرة من الرآ
ن               ة م ة متنوع اعي مجموع ضمان االجتم دم ال المي، يّق الع
ي           سهم ف تي ت ية ال صادية والسياس ة واالقت افع االجتماعي المن

ات        ي المجتمع تقرار ف اعي واالس ك االجتم ق التماس .  تحقي
ول          ة الشمــــ إن توسعــــ اس، فــ ذا األســــ ى هـــــ وعلــــ
ع                  راء المجتم ي إث سهم ف اعي ت ضمان االجتم ي ال فـــــ

 .  أيضـــــًا
 

ضمان االجتماعي         ضافرة إلدارات ال ود المت من خالل الجه
االت   ة  والوآ سعى       المتنوع ة، ت ضوية الجمعي ضم لع تي تن ال

اعي       ضمان االجتم ة لل ا    )  ISSA(   الجمعية الدولي في جهوده
شمول               عة ال ول لتوس ي الوص ساهمة ف ى الم ة إل .  الرامي

ه                     ى وج صل عل ذا الف ي ه دمت ف تيُ ق ائج ال دت النت اعتم
ة             ة الدولي ة الدراس ى نتيج صر عل س الح صوص ولي الخ
ضمان                  ة لل ة الدولي ا الجمعي ت به تي قام سية ال الرئي

ي،    مول           "االجتماعــــــ عة ش ول توس ة ح ص المعرف فحــــ
اعي   ضمان االجتم ي        "ال ازها فــــ م إنجــــ ي تــــ ، والتــــ

 .2009عــــام 
 

ول              وم الشمــــ ة لمفهــــ اد رئيسيــــــ ة أبعـــــ اك ثالث هنــــ
يتعلــــق األول واألهـــم بفئــــات   . فــــي الضمان االجتماعي 

المؤمـــــــن عليهــــم، والمعاليـــــن   : األشخـاص المشموليــن 
ن    م، والمنتفعيـ ؤمن عليه ى     .  للم رين إل ن اآلخ ود الُبعديـ ويعـ

صحية               ة ال ى الرعاي صول عل ة، آالح ة المقدم دى الحماي م
ورواتب تقاعد الشيخوخة، ومنافع إصابات العمل أو البطالة،    
ي            ة، والت ة المقّدم ة الحماي ى درج ة؛ وإل الوات العائلي أو الع

ة           وم الكفاي ق  بمفهـ ). (van Ginneken 2010تتعلـ
  آمـــــا أن توسعــــــــة شمـــــــــــــول الضمــــــــــــــــــــان

د                تي ق ة الحواجز ال د وإزال االجتماعي هي أيضًا مسألة تحدي
ا           ة، إم ستحقاتهم القانوني ى م راد من الحصول عل تحرم األف

ال،            .     جزئيًا أو آلياً   ى سبيل المث ذه الحواجز،عل وقد تكون ه
ستوى              س وم ة والجن ددها الثقاف ة أو تح سية أو جغرافي مؤس

 .القراءة والكتابة
 

 القضايا اإلقليمية والتحديات
باإلضافًة إلى ضرورة وجود اإلرادة السياسية ، فإن تحديات      
صادية                 ة االقت ا تعكس مستوى التنمي ًا م شمول غالب توسعة ال

ة            صفة أشمل داخل الدول ة ب ى  .     والخصوصيات الوطني وعل
ضايا السياسات و               ن ق ددًا واضح م إن ع ذا، ف ن ه رغم م ال

 .بين التجمعات اإلقليمية للدولما التحديات  تكون مشترآة في
 

 إفريقيا 
ل                طة الدخ ة المتوس دول اإلفريقي ي ال شمول ف سبة ال د ن تمت

سكان  70 و 40لتسجل ما بين   ك،    .     في المائة من ال ومع ذل
ن                ل م ي آ ة ف ة التقاعدي ن األنظم ئة ع ديات الناش إن التح ف
تدامة            ال، هي االس الجزائر والمغرب وتونس على سبيل المث

ة الخاصة            .     المالية للبرامج  على الرغم من اختالف  الطبيع
تي ينبغي                   ضايا ال إن الق دول، ف ذه ال بالتحديات التي تواجه ه
اع              ى ارتف ؤدي إل تي ت معالجتها تتضمن التجزئة المؤسسية ال
تراآات،            سديد االش ن ت رب م شاآل الته اليف اإلدارة، وم تك
ع                سكانية والمناف شيخوخة ال ى ال ة عل اليف المترتب والتك

 .التقاعدية المفرطة في السخاء
 

وب الصحراء              ا جن أما في الدول المنخفضة الدخل في إفريقي
ة المشمولة في أي من                 الكبرى عادًة ال تتجاوز القوى العامل
ار                ناديق االدخ ي أو ص اعي اإللزام أمين االجتم ة الت أنظم

ن         ا بي ة م ى    5الوطني ة    10 إلــــ ي المائــــ ر   .   فــــ و ُيعتب
ة             شكل رواتب تقاعديــ ًا ب و أساس دول ه ك ال ي تل شمول ف ال
 مقدمـــــــة لموظفـــــي الخدمـــــة المدنيـــة والعاملين فـــــي 
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يرة      ؤسسات الكب مية(المــ ة)  الرس م    .    الخاص ه معظـ تواجـ
ي            برى صعوبات ف صحراء الك وب ال ا جن ي إفريقي دول ف ال

ة أسباب             أمين التقاعد لثالث ة   )  1:  توسعة شمول ت ألن العمال
د                  اد تتزاي د أو بالك مي ال تتزاي صاد الرس ي االقت ألن )  2ف

ة            برون  تغطي العاملين في االقتصاد غير الرسمي عمومًا يعت
ة،                  ة  التقاعديــ م من التغطي ة أه الرعاية الصحية ذات أولوي

درات              )   3 ديهم ق صاد غير الرسمي ل وألن العاملين في االقت
اعي     ضمان االجتم .  محدودة للمساهمة في األنظمة الرسمية لل

ر               تي توف ضرائب، وال إّن البرامج التقاعدية التي تمول من ال
ارات                د الخي ل أح ة، تمث ن منتظم غيرة ولك ة ص افع نقدي من
د من ذوي            للتغلب على هذه المحدودية في القدرات بين العدي
ساهم    الدخول المنخفضة للعاملين في القطاع غير الرسمي، لت
ر                  ك غي ن أولئ ر بي دة الفق ن ح ف م ي التخفي ساعد ف وت

 .المشمولين بنوع آخر من  الحماية االجتماعية
عة                 ى توس ل عل تي تعم دول ال دى ال شيوس إح بر موري تعت
ة             ة  التقاعدي الشمول على نطاق أوسع من خالل دمج األنظم
ى              ة عل د القائم رامج التقاع ع ب ضرائب م ن ال ة م الممول

 .االشتراآات في  إطار أنظمة تقاعدية متعددة الرآائز
 

ض                دخل المنخف ذوي ال سبة ل ة بالن ثر أهمي ة أآ ة أولوي وثم
ل في                   ادًة تتمث والعاملين في القطاع غير الرسمي ، وهي ع

ة         .  زيادة الوصول إلى شمول الرعاية الصحية بتكاليف معقول
وتعتبر رواندا المثال اإلقليمي الرائد، حيث  استحدثت نظام             
ق توسعة          ذي حق تأمين صحي وطني قائم على التجمعات وال

اح           سرعة ونج ة ب اليف معقول مول بتك ة   (  ش ة الدولي الجمعي
اعي،      ضمان االجتم دًا        ).  2008لل اال جي دا مث دم روان ُتق

ع                ت حزم المناف صًا، تبّن ألنظمة تعرض نهج مصممة خصي
ة          درات المحلي ات والق ًا لالحتياج تراآات وفق وتحصيل االش

 .) 1.2انظر للمربع ( المحددة 

 أمريكا الالتينية و جزر الكاريبي
اه االجتماعي            يمكن تفسير التطور البطيء نسبيًا في دول الرف
ة                الل مجموع ن خ اريبي م زر الك ة وج ا الالتيني ي أمريك ف
سفية               / متنوعة من العوامل، مثل اختالف وجهات النظر الفل

ديموغرافي،            ة، والتحّول ال السياسية المختلفة حول دور الدول
ى             درة عل وطابع العمالة غير الرسمي واستمرار انخفاض الق

اعي           ضمان االجتم تراآات ال ضرائب واش ع ال إّن .  جم
ل               دول األق اقض، حيثُ تغطي ال التطورات الحالية شديدة التن

ن            %  30دخًال ما يقل عن      ة التأمي من المشمولين تحت مظل
ترب     .   االجتماعي أما في الدول المتوسطة الدخل، هذا الرقم يق

دول ذات       60 في المائة، ويصل إلى 50من   ة في ال  في المائ
 .(Uthoff,2009)الدخل المرتفع نسبيًا 

 
شمول                 ة في تحسين ال ا الالتيني نجحت العديد من دول أمريكـ
رازيل              اعي، آالبـــ ضمان االجتمــــ ة ال ت مظل تح

(Ansiliero and Paiva, 2008)        واي  واألوروغ
Lagomarsino, 2009 )     .(      ر ر جدي ور آخ ة تط وثم

ـ         سمى ب ا ي ال م و إدخ   "monotributo"بالمالحظة أال وه
ضمان      (    الدفعات الشهريـة الموحــدة للضرائب واشتراآات ال

اعي   واي       )  االجتم ن األوروغ ن األرجنتي ل مــ ي آ .  فــ
م الخاص               ون لحسابهــ ال، يتمكن  العاملـــ فعلــــى سبيل المث
رة في األوروغواي  من االشتراك                فـي األنشطــــة الصغيــ
ات             ة لبنك التأمينــ ة التابعــ مــن خالل جميــع المكاتب المحلي

 (Banco de Prevision Social)ةـــــاالجتماعيــ
د              وذج واح الل نم ن خ ة، م رادات الداخلي ة اإلي رة خدم ودائ

د ل                 .  وموح ن الدخ ردي م غ ف ع مبل م دف سجيل، يت د الت وبع
دل                 غ بــــ ذا المبلــــ د ه ا وُيع شطتهم آم ن أن ق م المتحق

ي            دل ضريبــــ ي وبـــ ان إجتماعــــ راك ضمـــ . إشتــــ
  وبــوجــه عــام، فقـــد حققـــت األوروغــــــواي مؤخــــــــرًا
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ثر من               ى أآ ى أساس التجمعات                400يستند نظام رواندا للتأمين الصحي االجتماعي اإللزامي عل ة عل أمين القائم ة الت  من أنظم
يتم االحتفاظ بمعدالت االشتراك المنخفضة من خالل            . المرتبطة باالقتصاديات الصغيرة، ويرتبط آل منها بمرآز صحي محلي 

ة الصحية                          دمي خدمات الرعاي ة ومق ير من أجل األنظم صاديات الحجم الكب اإلعانات من أجل تسهيل تغطية واسعة، وإيجاد اقت
ي من خالل        .    وقد أدى هذا النظام إلى زيادة سريعة على نحو مفاجئ في شمول الرعاية الصحية .     التابعة لها  وّفر التأمين الجزئ

 في المائة في 44.1، وقد ارتفعت نسبة هذه التغطية إلى2003 في المائة من السكان في عام 7جمعيات المنفعة المتبادلة ليغطي     
شكل ملحوظ ونمى                   .    2008 في المائة في 85 ، وإلى 2005عام   ة الصحية ب وباإلضافة إلى ذلك ، فقد ازداد استخدام الرعاي

ام    دعم المجتمعي للنظ ر                    .    ال ادر الطبي وتوف دد الك ادة ع ن خالل زي ة م صحية المحلي ة ال ق الرعاي ة مراف ا وتحسنت نوعي آم
ة                .  المستلزمات الطبية  الحاجة  )  1:  وقدُ تفيد تجربة رواندا بنقل التجربة إلى الدول األخرى، ولكن تبقى تحديات السياسة الثنائي

ل خارجي من          )  2إلى توسيع حزمة الرعاية الصحية التي يوفرها النظام، و  ى تموي المدى الذي ستكون هناك حاجة من خالله إل
 .أجل المحافظة على وتحسين نظام الرعاية الصحية في جميع أنحاء رواندا آكل

 
 ).2009 (Samson و2009) (Annycke: المصادر 

  نظام رواندا للتأمين الصحي الوطني المجتمعي. 1.2
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نجاحًا ملحوظًا في توسعة الشمول والذي ُيعزى غالبًا لسياسات         
ام              ي ع ة ف دة المنتخب ة الجدي ام     .  2005الحكوم ول ع و بحل

ات              2008 ك التأمين ي بن شترآين ف ال الم دد العم ، ازداد ع
د عن        سبة تزي ة بن ة إصالحات       35االجتماعي ة نتيج ي المائ  ف

 .سياسة الدمج
 

وفي آافة دول األقاليم، فـإن الجهود المبذولة لزيادة الشمول من    
ى          )القطاع العام والخاص   (خالل اشتراآات    ادرة عل م تكن ق ، ل

شاملة       ة ال ى التغطي ول إل ت       .    الوص د تحرآ ذلك، فق ة ل ونتيج
العديد من الحكومات الستخدام مصادر تمويل التكافل من خالل 

ة            ب التقاعدي ادة الروات ضرائب لزي دات ال يلي   (عائ ل ش مث
ا وأوروغواي     (، والرعاية الصحية   ) وآوستاريكا ل آولومبي ) مث

ي      دخل األساس مول ال ل(وش ة     )البرازي يما بالنسبـــــ ، وال س
مي                 ير الرس صاد غ ي االقت ض ف دخل المنخف ال ذوي ال للعم

(ISSA , 2010b). 
 

 آسيا والباسيفيك
صاديًا                     وًا اقت يفيك نم يا والباس م آس ي إقلي دة دول ف هدت ع ش
ًا                    رًا ممكن سرعة أم شمول ب عة ال ل توس ا جع ًا، مم مرتفع

(Asher, 2009a)  .              رًا دول مؤخ ن ال د م ت  العدي و قام
ة               ة آافي وا بتغطي بتوسعة الشمول  ليضم العاملين الذين لم يتمتع

اص                  سابهم الخ املين لح ك الع ي ذل ا ف ابقًا، بم األردن، (س
المية     ران اإلس ة إي ب     )  وجمهوري ال األجان اجرين والعم والمه

دة            ( ة المتح ارات العربي ريالنكا و اإلم ل س عت    ).    مث د س وق
ع                  ضم جمي شمول لي سين ال رى لتح ة أخ الحات وطني إص

سن      ار ال م آب ن فيه واطنين، بم ي جزر      .  الم ال ف و الح ذا ه وه
ال        ى سبيل المث سية           .     المالديف، عل اذ خطوات رئي ّم اتخ د ت وق

ة الصحية في               شاملة للرعاي ة ال بشكل آبير، نحو تحقيق التغطي
ن            ا والفلبي ة آوري د وجمهوريـــ . (ISSA, 2009)تايالن

 وتستحـــــق سرعــــــــــــة التقــــدم فــــي توسعــــة الشمــــول 

اعي في                    ضمان االجتم روع ال ع ف التي حدثت مؤخرا في جمي
ًا              ف، اهتمام سكان الري ة ل شعبية، وخاص صين ال ة ال جمهوري

 ).2.2.انظر المربع (خاصًا 
 

ام        ي ع ة، ف ل األزم ة        2006وقبي رين أول دول  ، أصبحت البح
ة                 امج البطال ستحدث برن اون الخليجي ت .   عضو في مجلس التع

ة     2006آما استحدثت الفيتنام أيضًا في عام        ، التأمين ضد البطال
ل          .    للعاملين في القطاع الرسمي      وحتى اآلن، ال يوجد أي تحلي

دم     .    لمعرفة مدى نجاح أداء هذين النظامين     ة، ّق واستجابة لألزم
افع الصحية                       وارد إضافية من أجل المن دول م ل من ال عدد قلي

 ).بنغالديش(والتقاعد ) الفلبين(
 

ن                ير م اك الكث زال هن ود، ال ي ذه الجه ل ه ن آ رغم م ى ال وعل
يما، أن     .  االحتياجات التي يتعين القيام بها لتوسعة الشمول      وال س

ًا              رة وإلحاح ثر مباش بحت  أآ صادي أص تراجع االقت ار ال آث
ن               صاد غير الرسمي، والذي وخاصة بالنسبة  للعاملين في  االقت

ى    40من    -حتى قبل بدء األزمة     –تبلغ نسبتهم    ة     80 إل  في المائ
ة      وى العامل وع الق ن مجم عة        .    م إن توس ك، ف ى ذل الوة عل وع

شمل        ة ت صحية الكافي ة ال ط من      20شمول الرعاي ة فق ي المائ  ف
رد  4.1سكان اإلقليم البالغ عددهم      شكل       .   بليون ف ذا ب ق ه و ينطب

م، حيث يغطي شمول                    ًال في اإلقلي ل دخ خاص على الدول األق
ن         اعي م ضمان االجتم ى     5ال ن          10 إل ط م ة فق ي المائ  ف

 .السكـــــان
 

 الدول ذات الدخل المرتفع
تكون نسب الشمول مرتفعة في معظم الدول ذات الدخل المرتفع        

اعي  ناضجة                ة ضمان اجتم من حيث      -والتيُ يعمل بها بأنظم
افع     ومع  .  األشخاص المشمولين والفروع المطبقة، ومستوى المن

هذا، فإن العديد من الدول المرتفعة الدخل، وال سيما في أوروبا،  
اع          ود وارتفــــ راء الرآــــ ن جــــ دة مــــ ررت بشــــ تضــــ

 تتـــــسم مــــدة الرآــــــــــــود . البطالــــــــة بشكـــــل سريـــــع

  توسعة الشمولالفصل الثاني

   مقتبس من مصادر رسمية: المصادر
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ى سياسة                     يز عل اعي والترآ ضمان االجتم ة ال ار أنظم  اإلصالحات   التغطية أقل في معظم دول شرق وجنوب شرق أوروبا ، حيث التحول، وفي بعض الحاالت، فإن انهي
 .االقتصادية غالبًا ما تكون في آثير من األحيان أآثر تعقيدًا من وضع أنظمة جديدة وفعالة

7. 

 2003الزيادة بالشمول من عام 
  )٪(2009إلى 

  2009عدد المشمولين عام 
  )بالماليين(

  2003عدد المشمولين عام 
  )بالماليين(

  فرع الضمان االجتماعي

 النظام التقاعدي 168 249 48

 الرعاية الصحية 189 1.235 553

 البطالة 103 127 23

 إصابات العمل 46 149 224

 األمومة 37 109 195



ترة                  -وعواقبه  - ق فرص العمل في ف يرة خل ك وت بما في ذل
اش   يرة   -االنتع ة آب يكون        .    بأهمي ا إذا س د م تقوم تحدي إذ س

هناك استدامة للتدفق الحالي لمنافع البطالة، فضال عن العجز     
طويل األجل في الميزانية الذي سيواجه أنظمة التقاعد حيث            

  .سيتضخم جراء هذا االنكماش االقتصادي
 

ن                   ة م ة متنوع ع مجموع دخل المرتف دول ذات ال ه ال تواج
ي           .    التحديات  شمول الشخصي ف ادة ال التحدي األول هو زي

ذا    .    الدول التي تكون فيها مثل هذه التغطية منخفضة        وفي ه
ة الصحية              الصدد، تّم  تحقيق إصالحات ملحوظة في الرعاي

ي       .    مؤخرًا في الواليات المتحدة    ر اإليجاب إن األث ومع هذا، ف
ع أن             شمول ال يتوق ستويات ال ى م ذا اإلصالح عل ل له الكام

أما التحدي   .    2014يتحقق، ليس على األقل قبل حلول عام        
يما              دة، وال س افع جدي شمول لمن الثاني فهو تحسين وتوسعة ال
ن              اح م شمول المت زال ال تي ال ي ل، وال ة األج ة طويل الرعاي

دول      بر ال ًا ع ا متفاوت ذه        .  خالله إن ه د، ف و متزاي ى نح وعل
دول                 ي ال سكان ف اع سن ال ة عن مواصلة ارتف الحاجة ناجم

إن            .   المرتفعة الدخل  ى وجه الخصوص، ف و في أوروبا وعل
التحدي متمثل في شيخوخة السكان التي تقود االتجاهات في        
ا            تي لديه بعض الدول لتقديم المزيد من الدعم المالي لألسر ال

ود            .   أطفال ان مع الجه ير من األحي هذا االتجاه يتواءم في آث
ى                 ساء عل ة الن اء وخاص شجيع اآلب سهيل وت ى ت ة إل الرامي

ة    .  دخول سوق العمل  وهناك تحَد ثالث وهو الحفاظ على آفاي
الشمول لمواجهة الضغوط المرتبطة بخفض اإلنفاق العام، و        
بسبب اتجاه أآبر نحو العمل غير الرسمي في سوق العمل                 

(Merrien, 2009)   .            ى و الحاجة إل ع فه أما التحدي الراب
ومن  .    احتواء تكاليف الضمان االجتماعي والرعاية الصحية  

ار                افع واالختي ذلك تحسين المن اليف وآ أجل احتواء هذه التك
ر                 ى تغيي تراتيجيين عل شرآاء االس شجيع ال م ت ردي، يت الف
د أو               ل التقاع ق بتأجي ا يتعل ال فيم بيل المث ى س لوآهم، عل س
ة                 شارك أفضل في مسؤوليات الرعاي العودة إلى العمل ، وت

رة، و       ل األس ضرورة       -داخ د ال اد        -عن الل االعتم ن خ م
شفيات                 د دخولهم المست ى عالج المرضى عن ل عل بدرجة أق

 .ISSA, 2010a).(والذي يترتب عليه تكاليف مرتفعة
 

 أولويات السياسات
باالستناد إلى األدلة الناجمة عن التطورات واالتجاهات في             
ا يخص                ة فيم ات التالي الفترة األخيرة، يمكن تعريف األولوي
 .السياسات المرتبطة بتوسعة الشمول في الضمان االجتماعي

 
ة      :  توسعة شمول الرعاية الصحية  ى رعاي ول علـــ إّن الحصـ

ة،          عار معقول ي الوقت المناســــب وبأس ة وفــ ة نوعي صحيـ
ام             ل ع ى، بشكـــ ي األول هـــي أولويــــة الضمان االجتماعـــ

مي       ير الرس صاد غ ي االقت ن فــ ك    .  للعامليــــ ث أن تل حي
  الرعايـــة ُتحّسن رفاه الفـــــرد، وتسهــــــم فـــي التنميـــــــة

ة من                ة في الوقاي درة عالي صادية، وذات ق االجتماعية واالقت
ضمان االجتماعي      )   Ron )  2010ُيبّين  .   الفقر أّن إدارات ال

ة              ول الرعاي ة شمــــ ي توسعـــ لديها قيمة مضافة واضحة فــ
 .  الصحية من خالل التأمين الصحي االجتماعي

 
ة            ة التأميني رابط األنظم ن خالل ت د م مول التقاع عة ش : توس

الشمول تحت مظلة األنظمة التقاعدية بشكل عام هو األولوية    
ن         ة، وُيبّي سية الثاني د     Asher  (2009b)الرئي  أّن التقاع

ة ضرورية          ساعدة االجتماعي االجتماعي أو بعض أشكال الم
ضة                  دول المنخف ي ال سن ف ار ال ن آب ر بي ن الفق د م و   -للح

ويمكن تحقيق هذا الخيار بأفضل شكل في      .  المتوسطة الدخل 
ة للظروف          ائز المتكيف ددة الرآ ة متع ة التقاعدي ياق األنظم س

 .الخاصة بهذه الدول
 

ع    :  توسعة الشمول من خالل تطبيق أنظمة البطالة     شكل مناف ت
 .البطالة عنصرًا رئيسيًا في أي نظام ضمان اجتماعي شامل

ة،               رامج البطال تخدام ب ة، واس ة الحالي ة العمال رًا ألزم ونظ
ة                ح مسألـــ ل أن تصبــــ ن المحتم ات، فم تجابة لألزم آاس
سنوات               ي ال ة فــــ ر أهميـــــ ة أآثــــ ة البطالــــ حمايــــ
ة              ة والمتوسطـــ دول المرتفعـــــ ي ال يما ف ة، ال س المقبلــ

 .الدخل
 

ة األجل        ة طويل أمين الرعاي عة ت ق وتوس سبة  :  تطبي د ن تتزاي
ًا             دول تقريب ع ال ا    -السكان الضعفاء والمسنين في جمي يرافقه

ى          -انتشار األمراض المزمنة جنبا إلى جنب       مع الحاجة إل
ة            .  الرعاية طويلة األجل   ة الرعاي ق أو توسيع أنظم إن  تطبي

ة     .   على المدى الطويل، أولوية هامة     وذلك ألّن العواقب المالي
راد                  دًا لألف ة ج بر هام ةُ تعت ى الرعاي المترتبة على الحاجة إل

 .والمجتمعات
 

ضمان      توفير فرص الشمول للعمال المهاجرين     تحت مظلة ال
ة     يز بالكفاي ذي يتم اعي وال اد     :    االجتم ن ازدي رغم م ى ال عل

ن               ير م إن الكث ولم، ف صاد المع ي االقت رة ف دفقات الهج ت
اجرين   ساء  (المه ا الن ي       )  وخصوص واًء ف شمولين س ير م غ

إن       .  دولة عملهم أو وطنهم األصلي     وعلى وجه الخصوص ف
ي دول         اجرين ف وب   (المه وب   –الجن د   )  الجن ال يوجـــــ

سب             اعي ح ضمان االجتم ي ال ًا ف موًال فعلي م ش لديهـــ
(Sabates-Wheeler, 2009)  .      اجرون د المه د يفق وق

رى،             ة أخ الهم لدول د انتق افع بع سبة للمن وق المكت ضًا الحق أي
ي           ان اجتماعــــ ات ضمـــــ ود اتفاقي دم وجــــ سبب ع ب

ان            ير من األحي اد      .  إقليميـــة أو ثنائية في آث بر إيج ذلك ُيعت ل
ًال                اجرين عام ال المه ضم العم شمول لي عة ال ول لتوس الحل
ن               دة م ات متزايــــ د مجموعــــ وف يفيــــ مًا وس حاس
كان           ن س ر مـــ ل آبيــ ر بشكــــ ن للخطــــ المعرضيــــ

 . العالــــم
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 الدروس المستفادة
ول                ات ح ات السياس ى أن أولوي ة إل شاهدة العام شير الم ت
ية،            ستويات اإلرادة السياس ى م د عل شمول تعتم عة ال توس
د         ا تعتم ة آم ددة للدول صادية المح ة واالقت ة االجتماعي والحال
ضمان                ة ال ا أنظم ة عليه سية القائم ل المؤس ى الهياآ عل

تراتيجيات       .   االجتماعي د وصياغة اس وبناًء عليه، يجب تحدي
ًا            ة الصحية دائم توسعة الشمول للضمان االجتماعي والرعاي

شمول   .    على نهج آل دولة على حدا  ومع ذلك، فإن توسعة ال
ارج             ي الخ ون ف ذين يعمل واطنين ال مول الم ضًا ش ني أي .  تع

اجرين من            اه للمه وفي هذا السياق، فإن تطوير صناديق الرف
  آما قـد يتطلب أيضـًا عقـــد. سريالنكا والفلبين جديرة بالذآر

وفي .    اتفاقيات إقليمية أو ثنائية بين الدول لشمول المهاجرين  
ار                 ر إط و تطوي يرًا، أال وه اًال أخ رض مث صدد، نع ذا ال ه
دول            اعي لمواطني ال قانوني مشترك لتطوير الضمان االجتم
ي، بغض النظر            اون الخليج ي دول مجلس التع األعضاء ف
ان،                 ت، عم ة البحرين، الكوي ون في مملك عما إذا آانوا يعمل

ة المتحدة            ارات العربي ة اإلم سعودية أو دول د .  قطر، ال ويؤآ
ذ اإلرادة                ه يجب أن ُتؤخ رة أخرى أن ير م ال األخ ذا المث ه

ة          .   السياسية بعين االعتبار   ى أساس األدل وم، وعل وعلى العم
ضمان                مول ال ى ش اظ عل عة والحف ول التوس يرة ح األخ

دروس           ن ال ددًا م ديم ع ن تق اعي، يمك ع  (االجتم انظر المرب
3.2.(. 

  توسعة الشمولالفصل الثاني

ة لتوسعة                                  - ود المبذول ضمان نجاح الجه اعي أمر أساسي، ل ضمان االجتم ير ال ة في توف بالنسبة لجميع الدول، فإّن دور الدول
ى توسعة                                .   الشمول درة عل وارد والق ة الم م، و تنمي اع والتنظي ة والمجتمع حشد اإلرادة السياسية واإلجم ى الدول وينبغي عل

 .الشمول بطريقة فّعالة ومستدامة أيضًا
شمول                         - ى توسعة ال ة إل ود الرامي ذل الجه ة من حيث ب ى      .  تعتبر إدارات الضمان االجتماعي في الطليع م المحافظة عل وعليه

ة االشتراآات         تزام بتأدي ي                     (Thiam, 2009)وتحسين االل ال الت ة مجموعات العم ضًا بضمان تغطي ن أي م معنيي ا وأنه  آم
ال                           .     يصعب شمولها   شكل فّع ة تحصيل اشتراآات تعمل ب سكان دون أنظم شمول الواسع لل ق ال ذا    .    فال يمكن تحقي وفي ه

ا                     تي تضطلع به شطة ال ة لألن الصدد، فإن إستراتيجية الجمعية الجديدة في توسعة الشمول سيكون لديها مساهمة هامة و متمّم
ر      /  األمم المتحدة   ة     "منظمة العمل الدولية في تطوي ة االجتماعي ستويات             ".  أرضية الحماي د م رغم من صعوبة تحدي ى ال وعل

ه عواقب                التهرب وعدم اإللتزام، فهي مشكلة هامة، وال سيما في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ، والذي يترتب علي
وقد ازدادت مشارآة .  خطيرة فيما يتعلق بكفاية الحماية، فضًال عن الشرعية المالية واالجتماعية ألنظمة الضمان االجتماعي

ة  في                  افع العائلي سبة للمن بعض إدارات الضمان االجتماعي المتعلقة بإدارة منافع المساعدات االجتماعية ، آما هو الحال بالن
واي   ر             .    (Lagomarsino, 2009)األوروغ دة بتطوي صورة متزاي اعي ب ضمان االجتم شارآة إدارات ال ا ازدادت م آم

 . السياسات االجتماعية بحيث يقوم الضمان االجتماعي بالدعم والتنسيق مع سياسات التنمية األخرى بشكل جيد
ًا من أجل سياسات                             - اعي شرطًا هام ضمان االجتم ة ال شمول تحت مظل تعتبر اإلحصاءات الموثوقة والقابلة للمقارنة حول ال

شمول      عة ال ة لتوس ة فّعال ة ودولي ع               .  وطني ة لجم تراتيجية عالمي شجيع  إس د وت اه تحدي ة باتج اذ خطوة إيجابي حيث يجب اتخ
 .اإلحصاءات على أساس منتظم حول الشمول تحت مظلة الضمان االجتماعي

ير الرسمي                      - صاد غ ي االقت املين ف ن الع يرة م ي الوصول لمجموعات آب عة ف تراتيجيات التوس سي إلس ل التحدي الرئي يتمث
ارات المنخفضة                        املين ذوي المه ة، فضًال عن الع ة العائلي وعائالتهم ، آخدم  المنازل ، والعاملين لحسابهم الخاص، والعمال

اء                    ل الزراعة والبن ل، في قطاعات مث اجرة        .    والعمل غير المستقر أو العاملين من دون عقود عم ة المه ل قطاع العمال ويمث
ى  .    تحديًا خاصًا في هذا الصدد  ويمكن الوصول للمجموعات السكانية من خالل مناهج محددة ومصممة خصيصًا، والتي تتبن

تراك               ى االش دراتهم عل اتهم وق تراآات حسب  احتياج افع وتحصيل االش زم المن ضمان       .    ح ي ال الحق ف تراف ب بر االع ُيعت
ر  )  آما هو الحال بموجب الدستور البرازيلي(االجتماعي   وسيلة قوية لدعم جهود التوسعة، وال سيما للجماعات المعرضة للفق

(Olivier, 2009) . 
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 الفصل الثالث

 ضمان االستدامة المالية

عند مناقشة قضية االستدامة المالية للضمان اإلجتماعي                    
متعددة األوجه، يتم تعريف  ثالثة عناصر رئيسية                                   

على أنظمة الضمان االجتماعي أن تحّقق                       :  ومترابطة
 . االستدامة مالّيًا واجتماعّيًا وسياسّيًا

 
تشير االستدامة المالية لمواءمة النفقات المتوّقعة الخاصة                 
بالتكاليف اإلدارية ودفعات المنافع مع اإليرادات المتوّقعة،             
بما في ذلك إشتراآات األفراد وأصحاب العمل و التوزيع                 

. الضريبي وايرادات االستثمار وفوائض صناديق االحتياط          
وآعنصر آخر، قد يتضمن عدم التأآد من اإلستدامة المالية               
لبعض البرامج القائمة على االشتراآات، زيادة دور التمويل          

وتعود االستدامة االجتماعية بالدرجة األولى      .  الحكومي العام 
إلى الحاجة للحاآمية التشارآية، والتي توّفر لجميع الممّثلين           
الشرعّيين لعب دور في االقتصاد السياسي لإلصالح بهدف            

. التأثير في التّغير الهيكلي دفاعًا عن أو تحقيقًا لمصالحهم                 
وتتطلب الحاآمية االجتماعية آــذلك، أن تستمـــــر                              
بــــــرامج الضمان االجتماعي في لعب دورًا مناسبـــــًا                    
فــــــي مواجهة مخاطر الحيــــاة واالحتياجـــــات                                

إذ يعتبــــر هــــذان العنصران                 .  المعيشيـــــة للسكان     
هاّمـــــان فــــي المساهمـــــة في تعزيــــز التماســـــك                     

أّمـــــا .  االجتماعــــــي داخــــــل المجتمعـــــات                       
بالنسبــــــــة لإلستدامة السياسية، فهــــي تحاآـــــي                            

. الشرعيــة المؤسسيــــــة للضمــــــان االجتماعــــي                        
وفــــــي حين اَنها تتضمن عناصر مرتبطة بمفاهيم                              
االستدامة المالية واالجتماعّية، تعود االستدامة السياسية على       

في جميع     "  الحاآمية الجيدة    "الحاجة األساسية لضمان             
. الجواتب المرتبطة بتنظيم وإدارة برامج الضمان االجتماعي      
: وبالنسبة لإليسا، ترتبط الحاآمية الجيدة بمبــادئ                                  

اءلة والشفافية والتشارآية والقدرة على التنبؤ                         ـــــالمس
 .والديناميكية

يرّآز هذا الفصل على القضايا المرتبطة باالستدامة المالية              
واالجتماعية للضمان االجتماعي، مع إلقاء الضوء حول                   

أّما .  التطّورات والتوّجهات الحديثة في هذين المجالين                    
بالنسبة لإلستدامة السياسية، فسيتم تغطيتها في الفصل الرابع         
من خالل ربطها بالهدف األوسع المتمثل بخلق إدارات                       

 . ضمان اجتماعي مرتفعة األداء
 

 برامج تّتسم باالستدامة المالية
يعتبر التوازن المالي على المدى البعيد احد األهداف                            

ويتطلب ذلك األخذ      .  الرئيسية لبرامج الضمان االجتماعي       
بعين االعتبار الجوانب االجتماعية والمؤسسية                                        
والديموغرافية واالقتصادية واالآتوارية والمالية والتي تحدد       
المؤشرات الباراميتريه الخاصة بالنظام وأي متطّلبات نهائية        

آما ويجب المراقبة الحثيثة للجوانب       .  تعتبر مهمة لإلصالح   
ويعود ذلك بسبب     .  المالية على المديّين القصير والمتوسط         

إمكانية تعّرض السالمة المالية لبرامج الضمان االجتماعي             
لنكسات مرتبطة مباشرة بتقلبات سوق المال في حالة آانت             

آما ).  التمويل الجزئي أو الكّلي      (قائمة على نظام التمويل          
وقد تتأثر بانتكاسات اقتصادية مّما ينعكس سلبًا على عوائد              
االيرادات االستثمارّية والعوائد المالية وعوائد االشتراآات،         

 .مع ازدياد االنفاق على المنافع النقدية والرعاية الصحّية
 

وعلى مدار السنوات األخيرة، فقد تعرضت برامج الضمان            
االجتماعي والرعاية الصّحية والتي مّرت بمراحل من                       
االصالح من أجل ضمان االستدامة المالية، إلى تغّيرات في           

 .ثالث مجاالت رئيسية
 

رادات              ة اإليــــــ الحات لمواءم ك اإلص عت تل أوًال، س
ة          افع التقديـــــ ج المن ة ببرامــــ ات الخاصـــــ . والمطلوبـــــ
  وقــــد تحّقق ذلك من خالل رفــــع فتـــــرات االشتــــــراك،
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على مدار الخمس سنوات الماضية، تّم اتّخاذ مجموعة من اإلجراءات لضمان اإلستدامة المالية لبرامج الضمان االجتماعي،                            

 :ومن بينها
أستراليا وبروناي دارالسالم وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وهنغاريا ومالطا                  (الرفع التدريجي لسن التقاعد             -

 ).وتايالند وترآيا
 ).أستراليا والدنمارك وهنغاريا والنرويج(تقليص أو إلغاء أو تعديل المنافع   -
جمهورية التشيك واليونان ومالطا وميكرونيزيا واسبانيا         (زيادة فترة االشتراك التي تؤهل الشخص الستحقاق المنفعة                   -

 ).وترآيا
 ).ميكرونيزيا وتايلند(او األجر الداخل في احتساب االشتراك /زيادة نسب االشتراك و  -
 ).جمهورية التشيك والدنمارك واليونان ومالطا والنرويج واسبانيا(وضع قيود على شروط استحقاق التقاعد المبكر  -
 ، والذي شهد استيعاب النظام القائم على تأدية               2008تاسيس نظام الضمان االجتماعي المتكامل في األرجنتين عام                   -

المنافع عند استحقاقها من االشتراآات ألنظمة الحسابات الفردية، وتعديل النظام بما يؤدي لتحسين االستدامة المالية،                         
 .وذلك من خالل تحويل راس المال المتراآم في الحسابات الفردية لصندوق إحتياطي تّم إنشاءه لهذه الغاية

 
 :وخالل العشر سنوات األخيرة

السويد :   دول بتأسيس صناديق إحتياطية لمساعدة برامج الضمان االجتماعي على مجابهة المطلوبات المستقبلية               7قامت      -
الصندوق الوطني للضمان           (وجمهورية الصين الشعبية                 )  2000الصناديق التقاعدية الوطنية السويدية،                      (

الصندوق التقاعدي،  (ونيوزلندا  )  2001الصندوق االحتياطي لألنظمة التقاعدية الوطنية،       (وايرلندا  )  2000االجتماعي،
واألرجنتين)  2006صندوق المستقبل،       (وأستراليا    )  2002الصندوق االحتياطي الديموغرافي،      (وبولندا    )  2001

 ).2007الصندوق االحتياطي لنظام تأدية المنافع عند استحقاقها من االشتراآات، (
قامت عشردول تطّبق األنظمة التقاعدية اإللزامية القائمة على الحسابات الفردية باستحداث تعليمات وأنظمة للخيارات                         -

وهنغاريا والتفيا  )  الصين(أستراليا والتشيلي واستونيا وهونغ آونغ. (االستثمارية، واستراتيجيات استثمارية وحرية الخيار 
تهدف تلك المبادرات لتأمين األعضاء بعوائد أفضل مقابل المخاطر التي تواجههم            ).  والمكسيك وبيرو وسلوفاآيا والسويد   

 .عبر حياتهم، وبالتالي الحد من التقلبات في تلك المنافع وتقليل الحاجة للتدخل الحكومي لضمان الحد األدنى من المنافع
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   ضمان االستدامة المالية لبرامج المنافع.1.3

 ضمان االستقرار اإلجتماعي والتطّور االقتصادي: الضمان اإلجتماعي الحيوي

وزيادة السن التقاعدي وإزالة محّفزات التقاعد المبّكر وزيادة        
نسب االشتراك وتخفيض المنافع وإجراء تعديالت على                    

يقّدم .  القواعد االستثمارية وإيجاد صناديق إحتياطية                       
 مجموعة مختارة من األمثلة الخاصة                       1.3الصندوق     

ويجدر .  بخيارات اإلصالح المتنوعة في مجموعة من الدول       
االهتمام باإلصالحات الهامة والكثيرة الخاصة ببرامج                      

 .المنافع في أوروبا
 

فقد رّآزت   .  ثانيًا، تّمت مراجعة سياسات التمويل الصّحي           
بعض االصالحات على إيجاد التوازن المناسب للشراآة بين         

إلى جانب اإلنفاق المرتبط بالوقاية     .  القطاعين العام والخاص  
ورّآزت إصالحات أخرى على تحسين العدالة ما          .  والعالج

بين تمويل واستيعاب تكاليف الرعاية الصحّية بدون التأثير             
آما وأّن تطوير أنظمة    .  في التغطية وجودة الخدمات المقّدمة     

تأمين صّحي تشارآية قائمة على تجّمعات معينة، تعّد جانب           
 .آخر من جوانب اإلصالح في التمويل الصّحي

ثالثًا، قامت بعض الدول بإعادة النظر في خيار آليات                            
التمويل، وغالبًا من خالل تكامل أآبر ما بين األنظمة                           
الممّولة من الضرائب جنبًا إلى جنب مع تلك القائمة على                   

 . اإلشتراآات
 

ـــــج          ـــــة لبرامـــ ـــــة المالّيـــ ـــــر لإلستدامــــ ـــدم النظــ ـــب ـع يـج
ــزل       ــاعي بمـع ــــان االجتـم ــــا      .  الضمــ ــــب اعتبارهــــ إذ يجـــ

عنــــصر مهــــم مـــــــــن عناصــــر التطـــــــــّور البشـــــــــري             
ى        .  والتقـــــّدم االجتماعي واالقتصادي   ذا اإلطـار، عـل ي ـه وـف

ل متنوعّـة،                االت عـم ي مـج ل ـف تي تعـم الوزارات الحكومية اـل
أن تعتـــــــــرف بشكـــــــــل أآبــــــــــر بــــأّن مصلحتهــــــــــا              
ــــراءات           المشتــــــــــــرآة تقتضــــــــــي تنسيـــــــــــق اإلجــــــــ
ـــٌل فــي مــضماره، بمــا يــضمن          ـــا آــــ ـــة بسياساتهــــ الخاصـــ

ق    ة  "تحقـي ـــى    "  أرضــية إجتماعـي ـــادرة علـــــ ــة، قـــــ شاملــــــ
ا            ــي حّدـه ــة، فــ ــات األساسيـــــ توفيــــر آافـــــة االحتياجــــ

وُيالحظ عـــــادًة بــــــــأن الحكومات آقاعدة أساسية    .   األدنى
  تقّيــــــم اإلصالحــــات مــــــن منظور مالــــــي، وإزاحــــة
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اآلثار االجتماعية لها غالبًا للمستوى الثاني من التحليل                      
وعلى أي حال،   .  ويعتبر هذا الوضع غير ُمرضي     .  واألهمية

يمكن التعامل مع هذا الوضع من خالل مشارآة آافة                            
الوزارات الحكومية ذات الصلة ، في النقاشات الخاصة                     
بالسياسات، بما فيها الوزارات المسئولة عن االقتصاد                        
والمالية، إلى جانب  الوزارات والوآاالت المسئولة عن                     

 .إدارة البرامج ، وذلك منذ بدء عملية اإلصالح
 

ولــضمان اإلســتدامة الماليــة للــبرامج، والــتي يجــب آــذلك أن           
ة             شمول تـحت مظـل تساهم في دعم الجهود الخاصة بتوسعة اـل
ات،         الضمان االجتماعي، اصبحت العمليات المتكاملة للسياـس
صــفة مــشترآة فــي تخطيــط وإصــالح الــضمان االجتماعــي             

ي      ). 2.3أنظر الصندوق (  ويتضمن ذلك التكامل الـحرص ـف
ك       تراآات وتـل مراعاة الجمع ما بين البرامج القائمة على اإلـش
الممّولــة مــن الــضرائب، وبالتــالي األخــذ باإلســتدامة الماليــة             
ا                 ة ـم ة التقليدـي ن العالـق د ـم للضمان االجتماعي إلى ما هو أبـع

ـــافع    ـــد        .  بيـــن االشـــتراآات والمن ـــع، بمـــا أّن العوائ وفـــي الواق
ـــل           ـــام للدخــــــ ـــدر هــــــــ ـــضريبية أصبحــــــــــت مصـــــــ الــ
بالنسبـــــــة للــضمان االجتمــاعي فــــــي العديــــــــد مــــــــن             
ذ                ة، يـجب أن تأـخ صبح اإلصـالحات فّعاـل ــي ـت الـــــدول، آـــ

ـــرة        ـــا المتغيـــ . بعيــن االعتبــار، الهياآــل الــضريبية وطبيعتهــ
ــاعي               ــان اجتم رامج ضمـــ ر ـب ب تطوـي ر، يتطـل ولتبسيط األـم
  متكاملة، ومنـاهج متكاملـة للسياســات بما فيهــــا إصـــــالح

النظام الضريبي، والذي يجب أن يقّدم محّفزات لدافعي                       
الضرائب وتوفير عوائد ضريبية آافية لتمويل برامج                         

وبغض النظر، يجب أن نؤآد بأّن                .  الضمان االجتماعي   
االتجاهات الحالية نحو زيادة درجة التكامل، عليها أّال تقّلل              
من األهمية األزلية للتأمين االجتماعــــــي وقيـــــــم                            
 التماســـك الــذي تمّثلــــه من خــــــالل تجميــع المخاطـــــر

(Risk pooling). 
 

إّن ضـــمان التمويـــل الكـــافي للحمايـــة الـــتي تقـــدمها الرعايـــة            
ة               ات، مجموـع ن الحكوـم د ـم اتق العدـي الصحية، يضع على ـع

صادر             .   من التحديات  ن ـم ستمر ـع ٍث ـم ي بـح فالدول النامية ـف
ن          ة ـم دمات آافـي إضافية لضمان مد الحماية للحصول على ـخ

ومــع إرتفــاع التكــاليف، تتعــرض الــدول          .  الرعايــة الــصحية  
ي      . المتقدمة آذلك للتحديات المالية  ر التطـورات ـف وتتبلور آـخ

ة،           دول المتقدـم ي اـل تصميم األنظمة الصحية، بشكل رئيسي ـف
اءة                د وضـمان الكـف ة األـم ة طويـل تدامة المالـي حول تحقيق االـس

وبشكـــــــل .  والجــودة فــي ضــوء ارتفــاع التكــاليف الــصحية          
ة         عام، تنبـــــع التكاليـــــــف الحالية المرتفعـــــة من مجموـع
مــــن العوامــــل مثــــل الشيخوخـــــــة السكانيــــــــة والتحــــول               
ـــي الــذي يــؤدي إلزديــاد ظهــور األمــراض المزمنــة          الوبائـــــ

والحاجــــة المتزايــــدة لتوفيـــــــــر الرعايــــــــــة المرتبطــــة             (
ــة   )   بـــــذلك ــر  .   ( والتكنولوجيـــــات الحديثــــة واألدويـ أنظـــ

 ).3.3المربــــع 

  ضمان االستدامة الماليةالفصل الثالث

:  ، أطلقت األوراجواي حوارًا وطنيًا واسعًا حول الضمان االجتماعي، نتج عنه تبّني مجموعة من اإلصالحات                     2007  في عام 
سمح هذا النهج التكاملي، القائم على اإلجماع، لحكومة        .  رواتب تقاعد الشيخوخة والصّحة والمعونة االجتماعية والنظام الضريبي      

آما ووضع ذلك اإلصالح التكاملي على عاتق الوزارات                 .  األوراجواي في وضع األولويات وتنسيق السياسات االجتماعية             
المختلفة في الحكومة وإدارات الضمان االجتماعي مناقشة ومراجعة إطار عملها بما يضمن آفاية المنافع المقدمة وبناء شراآات                   

وبالرغم من حقيقة أّن عملية اإلصالح لم تكن سوية، إّال أّنها أظهرت بأّنه عند توّفر اإلرادة السياسية                        .  وتجنب تداخل األهدفف  
 .القوية والتحليل العميق لإلقتراحات والتحاور بشأنها، تؤدي المناهج المتكاملة لمخرجات ذات قيمة مضافة

  اإلصالحات المتكاملة في األوراجواي. 2.3

تّم اتخاذ اإلجراءات   .   ، تّم إصالح نظام التأمين الصحي للموظفين في اليابان لضمان اإلدارة المستقرة والمستدامة                  2006عام    -
 فما فوق، والتكامل      75للحد من إرتفاع نفقات الرعاية الصحية، واستحداث نظام تامين صحي جديد خاص باألفراد في سن                          

 .وإعادة تنظيم القائمين على التأمين
 والذي يهدف للحد من الفقرالمرتبط بسوء 2015-2008تبّنت وزارة الصحة في آامبوديا اإلطار االستراتيجي للتمويل الصحي   -

 .الحالة الصحية وتحسين مستوى التمويل وجودة الرعاية الصحية وتمهيد الطريق باتجاه التغطية الشاملة  للتأمين الصحي
 ، قامت مقاطعة آيبيك الكندية باستحداث بعض الشروط لضمان االستدامة المالية لنظام الرعاية                        2011-2010في موازنة      -

تقترح المقاطعة ضريبة خاصى بالرعاية الصحية لكل بالغ وفرض أتعاب مقابل آل زيارة، يتم إقتطاعها من ضريبة                      .  الصحية
 .الدخل

  دعم االستدامة ألنظمة الرعاية الصحية. 3.3



ففي عام   .  الحوار االجتماعي في العديد من الدول آمنصة للنقاش واالتفاق على إصالحات الضمان االجتماعي                              تّم اعتماد  
، اطلقت اسبانيا حوارًا أّدى لتبّني إتفاقية توليدو، والتي تّم الموافقة عليها من قبل آافة األحزاب السياسية الرئيسية                                      1990

تتعامل اإلتفاقية مع مجموعة من التغييرات المقترحة في النظام التقاعدي العام الشامل                    .  1995ومصادقة البرلمان عليها عام      
 ، تبّنت آازاخستان قانون التشارك           2000وفي عام     .  والقائم على االشتراآات، آما ويوّفر اإلطار للحوار حول اإلصالح                   

االجتماعي والذي يوفر إطار العمل التشريعي للحوار االجتماعي من خالل تعريف طبيعة التعاون ما بين األطراف االجتماعية                      
وهيكل التشارك االجتماعي على آافة المستويات إلى جانب مبادئ وخطوات عمل ووظائف الهياآل ذات التمثيل الثالثي على                         

. إضافة لذلك، قامت بإنشاء اللجنة الوطنية ثالثية األطراف آمنتدى دائم للحوار الثالثي            .  المستويات الوطنية والقطاعية واإلقليمية   
وفي آال الدولتين، تكفلت    .  ومؤخرًا، قامت حكومتا التشيلي وغانا بتشكيل لجان إصالح بتمثيل واسع لكافة الشرآاء اإلجتماعيين               

أما في  .  اللجنتان بتقييم معّمق للنظام التقاعدي مؤديًا لمقترحات إصالحية ُمتفق عليها، حيث قام برلمانا الدولتين بالمصادقة عليها                 
األردن، فقد أطلقت المؤسسة العامة للضمان االجتماعي حوارًا وطنيًا واسعًا لمناقشة اإلصالحات المقترحة على قانون الضمان                    

وقد صادق آل من مجلس إدارة المؤسسة ومجلس الوزراء على مسودة القانون، وتّم   . االجتماعي الذي يرجع لثالثين عامًا للوراء 
 .تحويله للبرلمان للمصادقة عليه
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   االستدامة االجتماعية ودور الحوار الوطني.4.3

 ضمان االستقرار اإلجتماعي والتطّور االقتصادي: الضمان اإلجتماعي الحيوي

، ازداد الترآيـــــز علـــــى                         2008ومنذ عـــام                 
االستدامــــــــة الماليــــــة للضمــــان االجتماعــــي                           

وقــــد ثبت بـــــأن الدول        .  بســـــبب األزمـــــة العالميــــة    
التـــي تمتـــلك برامــــج ضمـــــان اجتماعــــي ذات                          
مـــــالءة مالية وبالتالي أقل حاجة لإلعتماد على العوائد                     
العامة ، لديها قدرة ومرونة أآبر في التجاوب مع اآلثار                      

أّما بالنسبة للدول ذات      .االجتماعية السلبية المرتبطة باألزمة     
أنظمة الضمان االجتماعي األضعف من ناحية المالءة                       
المالية والتي تعتمد بدرجة أآبر على التمويل الحكومي، فقد            
ينتج عن الضيق المالي الذي يعقب األزمات وتضخم                            
مستويات الدين العام، مقايضة ما بين إعادة تأسيس وضع                 

بينو (مالي سليم واإلستمرار في اإلنفاق االجتماعي                               
 ).                                          2010ويرمو،

 
وقد أظهرت األزمة مخاطرة الربط الوثيق ما بين تمويل                    

وقد .  برامج الضمان االجتماعي مع األسواق المالية المتذبذة        
تأثرت معظم فئات الموجودات باألزمة وقد شهدت صناديق           
الضمان االجتماعي وصناديق التقاعد تراجع في األداء                      

وبالرغم .  2008عام     %  30.6  –االستثماري وصل ل       
من التحسن الملحوظ لألسواق واألداء االستثماري                                
اإليجــــابي لمعظـــــــم الصناديــــق الــــذي حّقــــق                          
عـــــوائد ايجابية بعد األزمة السلبية، إّال أّن                                                 
اإلخفاقـــــــــــات المرتبطة بالحاآمية في استثمارات                         
الصناديق آانـــــت جلّيــة، وال يــــــــزال هنـــــاك حاجة               

نظمـــــة إدارة           أماّسة لمراجعـــــة وتطويـــــر                               
 . المخاطـــــــر

 البرامج المستدامة إجتماعيًا 
أحد الشروط المسبقة الهامة الستدامة برامج الضمان                           
االجتماعي هو قبول آافة األطراف االجتماعية واإلعتراف           
بالضمان اإلجتماعي آاستجابة مؤسسية مناسبة وآافية                      
للتخفيف من المخاطرة واالستجابة لإلحتياجات االجتماعية،         

وفي هذا   .  بغض النظر عن آلية التمويل وتصميم النظام                
المضمار، فإّن وجود برامج ضمان إجتماعي واإلصالح                  
المستمر لتلك البرامج ، تتضمن إجماع آافة األطراف                         

 .االجتماعية
 

ففي العديد من الدول، ومن أجل المحافظة على هذا                                
أي منّظمات  (اإلجماع، يتم االعتراف بالشرآاء االجتماعيين       

، آشرآاء شرعيين مؤهلين إلى            )العمال وأصحاب العمل     
ففي بعض الحاالت،   .  جانب الحكومة في الحوار االجتماعي     

وعندما يكون مناسبًا، من الممكن إشراك خبراء مستقّلين                   
أّما على  .  وممثلين عن المتقاعدين وممثلين شرعيين آخرين        

المستوى الوطني، قد تكون الحكومة شريكًا آامًال في الحوار     
وقد أصبح الحوار      .  االجتماعي، أو قد تلعب دور الميّسر            

االجتماعي عنصرًا هامًا من عناصر الحاآمية الجيدة في                  
وعليه، يمكن اعتباره شرط هام من شروط       .  العديد من الدول  

انظر (االستدامة االجتماعية لبرامج الضمان االجتماعي                  
 ).4.3المربع 

 
وبشكل خــــاص، يعتبر تدّخل الشرآاء االجتماعييــــن                     
فــــي إدارة الضمـــــان االجتماعي شائعًا في عــــدد من                   
  الدول األوروبيــــة ويعمــــل علـــى المساعـــدة في ضمــان
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ويشير ذلك إلى بداية القبول لما يمّثل الحوار                       .  المدني 
وبشكل أآثر عمومية، وال يّقل أهمية عن                      .  االجتماعي

االستدامة االجتماعية، فإّن اإلدراك العام للدور االيجابي                  
الذي يلعبه الضمان االجتماعي في التخفيف من آثار األزمة،          
قد عّزز شرعية الضمان االجتماعي التشارآي وقيم التماسك         
من خالل توحيد المخاطر في بوتقة واحدة مّما يحّد من                         

 .آثارها السلبية
 

أّما العنصر األخير الذي يجب أخذن بعين االعتبار عند                      
مناقشة االستدامة المالية للضمان االجتماعي، فيتمّثل                          
بضرورة لعب الضمان االجتماعي الدور الرئيس في صنع             

. السياسات القائمة على الشواهد وبالتالي التي تحّقق الشفافية         
ويعني ذلك، أّنه يجب تدعيم السياسات االجتماعية بدراسات           

وأّنه على الحكومات أن تحتّل           .  جدوى قوية ال لبس فيها          
دورًا قياديًا في رسم السياسات والعمل باألنظمة                                       

وهناك نظرة متزايدة حول اعتبار أنظمة                   .  والتشريعات
الضمان االجتماعي عنصرًا مكمًِّال في اإلدارة االجتماعية              

ونتيجة لذلك، وآأحد أوجه        .  واالقتصادية والسياسية للدول    
االستدامة المالية واالجتماعية، من المتوقع أن يزداد الدور              
الذي تلعبه الحكومات في تمويل وإدارة واإلشراف على                    

 .البرامج
 

وبناءًا على آل ما أنف ذآره، من الممكن تقديم مجموعة من            
االستنتاجات الخاصة بالسياسات حول آيفية المساعدة في                

أنظر (االستدامة المالية واالجتماعية للضمان االجتماعي                
 ).5.3الصندوق 

  ضمان االستدامة الماليةالفصل الثالث

 

من غير المفاجئ، فقد  أآّدت األزمة بأّن برامج الضمان االجتماعي المستدامة ماليًا ذات قدرة أآبر على التكّيف بطريقة                                     -
وبالمقابل، توفر برامج الضمان االجتماعي        .  مناسبة للتخفيف من المخاطر االجتماعية التي تمثلها البيئة االقتصادية السلبية                

 . المستدامة ماليًا للحكومات حّيزًا وفسحة  مالية أآبر للسعي وراء أهداف تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية أوسع
في المستقبل قد يفرض ضمان االستدامة المالية لبرامج الضمان االجتماعي، تكامًال أآبر ما بين برامج الضمان االجتماعي                            -

وفي هذا اإلطار، فمن     .  الممولة من الضرائب وتلك القائمة على االشتراآات، مّما قد يتطلب تصميم مالئم لألنظمة الضريبية                  
 .األساسي أن تتولى الحكومة القيادة وااللتزام بالتصميم المتكامل وإصالح برامج الضمان االجتماعي واألنظمة الضريبية

أو األجهزة المسئولة عن االستثمارات أن تتحّمل بصفة آاملة مسئولية الوصاية لضمان                  /على إدارات الضمان االجتماعي و        -
 .وعليها القيام بذلك بحصافة وشفافية بما يضمن االستدامة المالية. سالمة أموال المشترآين

فعلى الضمان االجتماعي آذلك أن يكون        .  إّن االعتبارات المالية وحدها غير آافية لضمان االستدامة في الضمان االجتماعي                -
وبعبارات أخرى، فعلى أساس من اإلجماع على المستوى المجتمعي، يجب أن ُينظر إلى               ).  وآذلك سياسياً (  مستدامًا اجتماعيا   

الضمان االجتماعي آأداة مؤسسية شرعية ُتقّدم الحوافز المناسبة لمؤدي الضرائب وتشارآًا إيجابيًا في تحقيق الرفاه الفردي                        
 .واالستقرار والتماسك االجتماعي وتطوير رأس المال البشري المطلوب

    االستنتاجات المرتبطة حول السياسات. 5.3

ومن األمثلة على اإلدارة التشارآية،         .  شرعية اإلصالحات  
أنظمة الضمان االجتماعي للعاملين في آل من النمسا                          

وأّما في السويد والدنمارك، تدير         .  وفرنسا وألمانيا وهولندا    
إّن عملية المساومة حول        .  النقابات العمالية تأمين البطالة       

السياسات تتضمن آذلك وآاالت التأمين االجتماعي في آل             
من فرنسا وايطاليا وصناديق الضمان االجتماعي في ألمانيا           

بيرجر (ووآاالت التشغيل والضمان االجتماعي في هولندا            
وقد تبّنت هذا النهج العديد من الدول        ).  2002وآومبستون،  

أمثلة على ذلك، بوروندي والكاميرون وغانا وغينيا         (النامية  
ومدغشقر والمغرب والسنغال وجمهورية تنزانيا المتحدة                
والبرازيل وآوستاريكا والمكسيــــك وأوروجـــــواي                        

بحيـــــث تسمــــح إدارات الضمان            )  والهنـــــد واألردن   
االجتماعي فــــي تلك الــــدول، تمثيـــــل آل من العمال                   

 .وأصحاب العمل والمنتفعين في مجالس إدارتها
 

ومع ذلك، فهناك قضية حالية حول أّن األزمة قد أضعفت                  
موقف المساومة االقتصادية للعمال، مّما قّلل من أهمية                       

ومع ذلك، من وجهة نظر أوسع، فإّن             .  الحوار االجتماعي  
نشوء اتجاهات عالمة رئيسية أخرى بما في ذلك عوامل تلك           
الديموغرافيا والهجرة وأسواق العمل والهياآل العائلية                       
والتغّير المناخي إلى جانب أزمة األنماط المتغيرة، قـــــد                  
توّفر فرصــــة سياسيـــــة لعكس الوضـــــع الحالـــي                        
وتعزيز الحوار االجتماعي دفاعًا عن برامج الضمان                          

ففي برامج الرعاية الصحية، على سبيل المثال،        .  االجتماعي
  هنــــاك ظهــــور متزايد لـــــدور ممثلي المرضى والمجتمع





 الفصل الرابع

  هيئات ضمان إجتماعي ذات أداء مرتفع

ذا     3دمت في الفصل   لتطوير قضية االستدامة التي قُ   ّدم ه ، ُيق
ن            يرة م ات األخ ة للتطورات واالتجاه ة انتقائي صل ، أدل الف

و الهدف من ذلك هو السعي     -مجال الحاآمية واسعة النطاق   
يز في األداء               اعي متم ضمان اجتم . للمساهمة في الوصول ل

ة الخدمات      أوًال، يتناول الفصل جهود الحاآمية لتحسين نوعي
ّسلط               اعي وي ضمان االجتم ات ال المقدمة من قبل موظفي هيئ
وارد           تراتيجية  للم ديات اإلدارة اإلس ى بعض تح ضوء عل ال
ى نحو                 اعي عل ضمان االجتم تي تواجه إدارات ال البشرية ال

د ر الحدي         .  متزاي صل التفكيـــ رض الف ًا، يعــــ ث ــــوثاني
ي             ة التــــ تراتيجية للحاآميـــ ات اإلس ول التحديــــ حـــ
ات          ات المعلومــــ دام تكنولوجيــــ ق استخـــ ترافــــ

 .واالتصــــاالت
 

ة            ن اإلدارات الوطني ا بي ة فيم ات الحاآمي ف ممارس د تختل ق
وع       .  للضمان االجتماعي اختالفًا آبيراً    ذا التن ام، فه وبشكل ع

اعي                  ي واالجتم اريخ السياس ي الت الف ف ن االخت ابع م  -ن
إن       .  االقتصادي والثقافي  ات، ف ذه االختالف وعلى الرغم من ه

ضفي صبغته لكسب              اعي ُي ضمان االجتم الطابع اإللزامي لل
ضمان              ات ب زم الحكوم ي أن ُتل تي ينبغ ور وال ة الجمه ثق

برامج والخدمات          ة   ( الصحة المالية لهذه ال تدامة المالي ، ) اإلس
شمول                  سعى ل ة ت تجابة بطريق ى االس ادرة عل ون ق وأن تك
ة              ة االجتماعي ات الحماي ب الحتياج لوب مناس ع و أس الجمي

، آما ينبغي إدارتها    ) اإلستدامة االجتماعية ( المتطورة للسكان   
ة  اءة وعدال شرعية        .  بكف ي ال ًا ف ر مع ذه العناص سهم ه وُت

ضمان           ية لل تدامة السياس ق االس الي تحقي ة، وبالت المؤسسيـــ
 . االجتماعي

 
دة       " إن تبّني    ي ج ة ال ي ع إدارات               "   الحاآم ي جم إطار عمل ل آ

ق األهداف                             ي حق دعم ت غي أن ي ب ن اعي، ي م ت الضمان االج
  التنظيمية، لضمان بقاء أنظمة الضمان االجتماعي مالئمـــــة

ع       راد والمجتم ات األف ور احتياج ستجيبة لتط ذا  .    وم ي ه وف
ضمان             ة لل ة الدوليــ عت الجمعيــ د وض صدد، فقــ ال
دة          ة الجيـــ ة للحاآميــ ادات توجيهيــ االجتماعـــــــي إرشــــــ

 )2010c (ISSA ,  .  وقد جاء وضع اإلرشادات في الوقت
لقد خدمت الفترة األخيرة لألزمة حيث آانت      :  المناسب جدا   

س                ك لي دة وذل ة الجي ضرورة الحاآمي وي ل ذآير ق ة ت بمثاب
تدامة                شمل االس داها لت ل لتتع ط ب ة فق لضمان االستدامة المالي
ضمان               رامج ال ع إدارات وب ية لجمي ة والسياس االجتماعي

 .االجتماعي
 

ة، مع            يرتبط مفهوم الحاآمية الجيدة في اإلرشادات التوجيهي
ؤ            ى التنب درة عل شارآة والق ساءلة والم شفافية والم ادئ ال مب

ة ي            .  والديناميكي ساءلة إداري ي م ه ينبغ ًا، فإن وعملي
ضمان            البرامج،على سبيل المثال، حول تحقيق أجندة عمل ال
ضمان            ة ل دابير الالزم اذ الت ّم اتخ د ت ه ق اعي، وأن االجتم
ة                 صناديق الخاص ّم إدارة ال ه ت برامج ؛ وأّن ك ال تدامة تل اس
ى          اء عل صافة، واإلبق ة وح تثمارات بحكم البرامج واالس ب
شرآاء         د ال تكاليف التشغيل بمستويات معقولة؛ و أن يتم تزوي
ات            ة، ومعلوم دمات نوعي ة وخ ة آافي تراتيجيين بحماي االس
ي             ة ف شارآة الفّعال ن الم م م وعيتهم لتمكينه دة، وت مفي

 .البرامــــج
 

 إدارة الموارد البشرية وتقديم الخدمات
ة       وارد البشريـ بر إدارة الم ه     -تعت دريب وتوجيــ توظيف وت

ب                 شكل مناس دّربين ب ؤهلين والم وظفين الم أة الم ومكاف
م     ع             -واالحتفاظ به ة الناجحة لجمي سي للحاآمي اح الرئي المفت

ات ي         .  الهيئ ززة هـــــ ة المعــــ وى العاملـــــ إن القــــ
اعي          ضمان االجتم ات ال ع أداء هيئ سي لرف رك الرئي : المحــ

عنـــدما يقوم الموظفــــــون بـــــاألداء بكافـــــة إمكانياتهــــم       
 فإنـــــه مـــــــــن المرجــــــح أن تكــــــــــون المساهمـــــــة 
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إدارة              ة بــ سية المرتبط االت الرئي ي المج ة ف ايجابي
ار             ر واالبتكـــــ ر، وإدارة التغييـــــ المخاطــــ

 .  والتطويـــــــــر
 

ة            وى العامل ارات الق اعي مه ضمان االجتم ّزز إدارات ال ُتع
ة           فافية، ورعاي ثر سالسة وش لديها  من أجل تقديم خدمات أآ

ادة ،      .     وآفاءة ومن خالل االستخدام الفّعال للتدريب على القي
ة                 ل، وأنظم راءات العم د إج رامج إدارة األداء ، وتوحي وب
داد               ّم إعــــ صال، يتــــ ارات ات يز، ومه شفافة للمكافأة والتحف
ودة                ة الجـــــــ دمات عالي ديم خ ن لتق الموظفيـــــــ
ر       للسكــــــــــان المشموليـــــــن بحيــــــــــث يصبحوا أآثـــــ
ي               رات فـــ داث التغييــــ ى إحـــــ درة علــــ قــــ

 .المنظمــــــــــة
 

ع             ي جمي حة ف ال واض ذا المج ي ه يرة ف ورات األخ التط
 .األقاليم

 
ا ي           :    إفريقي ضمان االجتماع ني لل صندوق الوط ام ال ق

(CNSS)              ة ن استخدام إدارة الثقاف ا بي  في غابون بالجمع م
صاالت               ات واالت ا المعلوم ال تكنولوجي ع إدخ شارك م والت
ع                      اءة في دف يرة في الكف ادة آب دة، من أجل إحداث زي الجدي

تراآات     ع االش افع، وجم ن       .    المن ندوق التأمي رع ص د ش وق
ة             سين خدم ا بتح ي غان اعي ف ضمان االجتم ني و ال الوط
ة             العمالء عن طريق تدريب الموظفين حول  إجراءات خدم
الء                  ة العم ز خدم شاء مراآ الل إن ن خ دة وم الء الجي العم

ة          روع المختلف ي الف ور ف ة الجمه ب خدم مح   .  ومكات د ُس وق
صندوق            تطبيق عقود األداء في  إدارة الموارد البشرية في ال
م                سين تقدي ا، لتح ي آيني اعي ف ضمان االجتم ني لل الوط
ح                 اعي لمن ام الجم ى النظ د تبّن ير، وق د آب ى ح دمات إل الخ

في المغرب نظام إدارة الجودة         )  RCAR(رواتب التقاعد     
ى روح                   ه وعل ى عمالئ يز عل زز الترآ ذي يع شاملة وال ال
ة، ونهج صنع السياسات           رارات المحلي ق، و صنع الق الفري
سيط            ى تب واإلدارة التشارآية، مع الترآيز في نفس الوقت عل

يعمل  .    اإلجراءات والحد من المشاآل المرتبطة بالحاسوب        
ة          ة االجتماعيـــــــــــــ الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطــــــ

)CNRPS    (          ة وات الالزم ذ الخط ى تنفي ونس عل ي ت ف
زو               ادة األيــــــ ى  شهـــــ ول علـــــــ للحصـــــــ

ة            9000/2001 دمات المقدم ة الخ سين نوعي  لتح
 . ألعضائـــه

 
ًا    :   األمريكيتـــــــــــــــــان وم حاليـــــــــــــ تقـــــــــــــــــــــــــ

  الجمعيـــــــــــة التعاونيـــــــــــــــــة لحمايــــة األســــــــــرة

ددة             رق متع ن خالل ف ة م ارات المنزلي ن بالزي ي األرجنتي ف
راء           د اإلج سابقة وتحدي رارات ال ر الق م أث التخصصات لتقيي
ى                ساعدة األعضاء عل د ُيطلب لم ذي ق المستقبلي المناسب ال

ذت    .  التعامل بشكل أفضل مع حاالت العجز الوظيفي         د نّف وق
ل           ي البرازيـــــــــــ اعي فــ المؤسسة الوطنية للضمان االجتم

)INSS"  (  ة دمات المبرمج ة     "  الخ ير الطويل لخفض الطواب
ة    المنتظرة خارج مكاتب الضمان االجتماعي وتحسين نوعيــ

الء    ة للعم ات المقدمــ الوات    .  الخدمـــ ل صندوق الع ويعمـــ
ي       ة الكولومبــ ع   (COLSUBSIDIO)العائليــــــــــ  م

ا       ة بريزم ارات         (PRISMA)جامع ر مه ى تطوي  عل
ة         ة المؤسسيـــــ ز الثقافــــ وظفين، وتعزي وم .  الم وتقــــ

ا               ذ نموذجه اعي بتنفي ضمان االجتم سيكية لل سة المك المؤس
سة              ة من أجل المناف الخاص بتقييم وتعزيز المهارات التنفيذي

(MEFHADIC)    لتطوير آفاءة مدرائها في تسعة مجاالت 
ة            صاالت الفّعال رار، واالت ير وصنع الق ا إدارة التغي ا فيه بم

ل        رق العم ل ضمن ف ادة والعم سة    .  والقي ت مؤس ا وأطلق آم
ة للقطاع الحكومي           الضمان االجتماعي والخدمات االجتماعي

(ISSSTE)         االت ك، االتصــــــــــــ ي المكسيــــ  فـــ
ة        راءات الحمايـــــــــ ل إجـــــ ة لتسهيـــــــــ المنزليـــــــــــــ
ن            ة، وتمكيـــــ ة الوقائيــــــ ة واألنشطــــــ الصحيــــ
ى        ة علــــ ار المترتبــــــ م اآلثـــــ ن تقييــــــ اء مــــ األطبــــــ

 .عــــالج المرضــــى
 

يعمل صندوق االدخار والتقاعد الوطني في  :   آسيا والباسيفيك 
دمات             ير خ ى توف ة إل راءات الرامي ز اإلج ى تعزي ان عل بوت

ضائه        دة  ألع ة جي ريعة وذات نوعي ام    .  س تحدث نظ د اس وق
ي               ن ف اعي للمستخدميــ ضمان االجتم ال

م   )  JAMSOSTEK(ا  ـــــــــــــــــــــاندونيسي ام التنظي نظ
دد           ي عــــ تراجع ف ل ال ودة لح د الجـــــــــــــ ذاتي لتوآي ال
ة اإلجراءات             ادة هندســـــ الل إع ن خــــ المشتــــــرآين مــــ

ة           ة الصحيــــــ . من أجـــــل توفير خدمــــــات  نوعية للرعاي
ان              ة للضمـــــــ ة العام عت المؤسســــــــ د وض وق
م األداء               ام تقييــــــ ي األردن نظ ي فــ االجتماعـــــ
وى            ة الموظفين ومستــ ع إنتاجيــــــ المؤسســـــي الــــذي رف
ة              ت لمعالجــــــ ن الوقـــــ ل مـــــ الء، وقّلــــ ا العم رضــــ

 .المطالبــات المختلفــــة
 

ا ب      :  أوروبـــــــــــــــــــــ ر المكتــــــــــــ ينظــــــ
ة        الوطنـــــــــي لعـــــــالوات الموظفيــــــــــــن العائليــــــــــ

(ONAFTS)          شري ه الب فــــــــــــــي بلجيكا إلى  رأس مال
ول      ن األص ه م ط      .  بأن ز المخطـــــــ ث يرّآـــــ حيــــــ

  الرئيســـــــــــــي  للمـــــــــــوارد البشريــــــــــة لديــــــــــه
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ات             ستهدفين و الجه سكان الم ن ال ونهم م ه آ ى موظفي عل
واء         د س ى ح سية عل ة الرئي سة     .    الفاعل رعت المؤس د ش وق

اعي       أمين االجتم ة للت ر      )  INPS(الوطني ا بتوفي ي  إيطالي ف
دمات          ديم الخ سنين لتق وقين والم ة المع اونتر متحرك لخدم آ
م            المنزلية لهم، آما قامت بتوحيد إجراءات العمل وإطار تقيي

ضاء             ة لألع دمات المقدم سين الخ ل تح ن أج شترك م .  م
ن               دوق التأميـــــــ ل صنــــــ د أدخـــــ وقــــــ

وادث              د الح سري ض ي السوي  (SUVA)الوطنــــــــــــــــ
صميم                اد ت ذي أع ة ال د إلدارة الحالــــــــ ام الجدي النظ
ق               ن طريــــــ ل ع ه بالكام ات  لدي ام إدارة المطالب نظــــــــ
ن          ن عـــــ م ممثليـــــــ ات وضـــــ ن العمليـــــ تحسيــــــ
ذه            ي ه ن ف اء المعنييــــ الء والشرآـــــ ع العمــــــ جميــــ

 .العملية
 

ة                   إن هدف الحاآمي يرة ، ف ة الكث ذه األمثل وعلى الرغم من ه
ن                ه الموظفي اعي لتوجي ضمان االجتم ن إدارات ال ير م لكث
ط                ا تحدي مرتب ة ُيقابله ة النوعي لتحسين جميع جوانب الخدم

ام                ة في القطاع الع وى العامل سكانية للق شيخوخة ال أثير ال .  بت
شكل شيخوخة             أما في الدول ذات الدخل المرتفع تحديدًا ، ُست
دة من تحديات               القوى العاملة في القطاع العام صعوبة متزاي
ه إدارات             تي تواج شرية ال وارد الب تراتيجية للم اإلدارة اإلس

ة خالل          .   الضمان االجتماعي  ة العام ة في الخدم نمت العمال
دول                 د من ال سرعة في العدي ات ب السبعينيات وبداية الثمانيني
د            ة أح ة االجتماعي اع الحماي ان قط ع، وآ دخل المرتف ذات ال

ع            اق واس ى نط وًا عل ثر نم ات األآ ن     .  القطاع د م إن العدي
سنوات               ك ال م خالل تل موظفي الخدمة المدنية الذين تم تعيينه

اً      د إدارات       .   إما تقاعدوا أو سيتقاعدون قريب ذلك، تفق ونتيجة ل
ة الدخل            دول المرتفع ن ال د م ي العدي اعي ف ضمان االجتم ال
ي             رة فــــــــ ا ذوي الخبـــــــ ن موظفيه يرة م داد آب أع
 .  جميـــــــع الصفــــــوف خـــــالل فتــــــرة قصيـــــرة نسبيًا

يتم                 الي، س دمات، بالت ة الخ ي نوعي سينات ف ق التح ولتحقي
ضمان            تراتيجية إلدارات ال ى اإلدارة اإلس اد عل االعتم
ضمن              تي ال تت ة، وال شرية والمعرف وارد الب اعي الم االجتم
ضًا، أال                  ك أي ن ذل م م ضمن األه ل  يت سب، ب ديرين فح الم

ى و          و اإلدارة الوسطــــ ة     "وهــ ي خدمـــــ موظفـــــ
 ".الجمهـــور

 
ني            شغيل الوط ب الت د مكت ع أن يفق ن المتوق  )ONEM(فم

ام        ول ع ا بحل ي بلجيك ي      70،  2020فــ ن موظف ة م  بالمائ
ع                  ى ثلث الموظفين من جمي ه، باإلضافة إل اإلدارة العليا لدي

درجات ة             .    ال ي جمهوري ة ف ة االجتماعي ا وزارة الحماي أم
ذلك اإلدارة             ا، وآ إلدارة العلي ة ل ة الحالي إن الغالبي دا، ف ايرلن

طى   ن           (الوس ي، مــــ وقعهم الوظيف ًا لم ذين وفق ك ال أي أولئ
ســـــــوف )   الطبيعـي أن يحلــوا مكـان المـدراء المتقاعديـــن     

 وال تقـــل . 2020يحصلـــــوا علــــــى التقاعــــد قبل عــام 

ى                  صلوا عل ذين سيح ب ال ع الرت ن جمي وظفين م سبة الم ن
وربما سجلت    .   في المائة54 عن 2023التقاعد بحلول عام   

اعي األمريكي       ضمان االجتم سار   (SSA)إدارة ال  أطول م
فيما بين إدارات الضمان االجتماعي للجهود الرامية للتصدي     
فوف                 ي ص دمات ف ديم الخ شرية و تق وارد الب ديات الم لتح

سّنة      ة الم وى العامل تراتيجية          .  الق إن الخطة اإلس ك، ف ومع ذل
اد          لوآالة الضمان االجتماعي األمريكي ُ تقر بأن التحدي الح

 .هو آيفية معالجة فقدان الخبرة عند تقاعد الموظف
 

الم،              اليم الع ع أق ومثل ما تتسارع الشيخوخة السكانية في جمي
ضمان االجتماعي           د من إدارات ال ي العدي شابهة ف ة م فالحال

د     شكل متزاي رى وب مان        .    األخ ل ض ن أج ًا، وم وعموم
اك           اعي، هن ضمان االجتم استمرار التحسن في تقديم منافع ال
ضمان                 ل إدارات ال ن قب ة م ثر فعالي شارآة أآ ة لم حاج
ن             تبقاء الموظفي ود لتوظيف واس االجتماعي مــن خالل الجه
ن                 اء الموظفيــــــ م إغنــــ ن ّثـ ة وم داد آافي رة بأع المه
ل  أعداد           ل رحيـــ الجـــــــــدد بالخبـرة الالزمـــة للعمـل، قبـ
د             ى التقاعـ ن إل ن الحالييــ ن الموظفيــ رة مــ آبيــ

(McKinnon, 2010) . 
 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آأداة لإلدارة 
 اإلستراتيجية

ي             ضمان االجتماع دمات بال ديم الخ ي تق دة  ف ة الجي الحاآمي
ن           ليست مجرد مسألة ضمان آمية ونوعية الموظفين المدربي

وبوضوح، فإن تقديم الخدمات، هو       .   وذوي الخبرة المناسبة 
ا              ات والتكنولوجي ج من االستخدام المناسب للعملي .  أيضًا منت

دى                 ى م صاالت عل ات واالت ا المعلوم ت تكنولوجي د لعب لق
ضمان         السنوات الماضية، دورًا استراتيجيًا في تنفيذ برامج ال

اعي ات            .  االجتم ا المعلوم ق تكنولوجي ن تطبي د مّك وق
ذا فحسب، و               واالتصاالت من أتمتة عمليات محددة، ليس ه
اح تحسين                 ا أت لكن مّكن من تحّول العمليات والخدمات ، مم
ضمان              ات  ال ل هيئ ن قب ة م دمات المقدم ة األداء والخ نوعي

 .االجتماعي
 

ا             ارف عليه سية للتحسين متع أوًال، .  هناك أربع مجاالت رئي
ة ذات األداء               وري والمعالج ول الف ن الوص الل تمكي ن خ م
ا                 د ساهمت تكنولوجي ات، وق ير من المعلوم العالي للـكم الكب
المعلومات واالتصاالت بشكل حاسم في الحد من التأخير في        
ذه                  فافية ه ة وش ات، فضًال عن تحسين نوعي معالجة المطالب

ات از           .  العملي مة النج ات حاس ت التكنولوجي د آان ا، لق وثاني
الخدمات الموزعة جغرافيًا، من خالل ضمان عدم تباينها من 
ن              ق مــــ ات والتحقــــــ انس للبيان ول المتج الل الوص خ

اب        د االحتســـــ ة قواعـــــ ا وصحـــــ ًا، .  صحتهــــــ وثالث
أحــدث جيـــــل مــــــــن الخدمــــــات التـــــي توفرهـــــــــا      
 المواقـــــع االلكترونيــــة ُتمّكن العميل من الوصول للخدمة،

  هيئات ضمان إجتماعي ذات أداء مرتفعالفصل الرابع 



يرة        .     بغض النظر عن موقعه    وأخيرًا، فقد قامت مجموعة آب
ذه التطورات،           ل ه إجراء مث ات ب دول والهيئ ومتنوعة من ال

 .بغض النظر عن طاقتها وقدراتها االقتصادية
 

ومع ذلك، وعلى الرغم من النتائج المشجعة وظهور منتجات           
ات              ا المعلوم ق تكنولوجي زال تطبي ًا، ال ي ة مالي متاح

اعي            ضمان االجتم ات ال ق لهيئ فمن  .    واالتصاالت مصدر قل
ات          ا المعلوم ة تكنولوجي دات أنظم إّن تعقي ه، ف ارف علي المتع
ًا                  ق دائم ه ال تحق ت ذات د، وبالوق ذة بالتزاي صاالت آخ واالت

و        .  النتائج المتوقعة أو تلبي التوقعات     ك، النم ى ذل باإلضافة إل
ة          السريع لمنتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعالق
تقرار في سير إجراءات                       ى االس لبا عل ر س د تؤث ا ق فيما بينه

ل ق              .  العم شأن تحقي اوف ب ى مخ ر إل ذه العناص د أدت ه وق
ة       ن الكلف وازن بي شأن         /  الت شكوك ب دت ال د توّل ة، ولق النتيج

ات             ا المعلوم ات تكنولوجي ر تطبيق سبل لتطوي ضل ال أف
  .واالتصاالت بشكل ناجح

 
دة                    د ع ن من تحدي ل الخبراتُ يمّك إن تحلي وفي هذا السياق، ف
ا المعلومات واالتصاالت            عوامل للنجاح في تطبيق تكنولوجي

 .في مجال الضمان االجتماعي
 

طة               تراتيجية متوس ة إس و وضع خط اح ه ل النج د عوام أح
ا المعلومات             ال وتكنولوجي األجل، بحيث تشمل آًال من األعم
ق خاصة                د خارطة طري واالتصاالت على حد سواء، وتحدي

ات    ا والتطبيق ذا النهج           .  بالتكنولوجي افع ه ة من دد ناحي د تتع .  فق
ُيمّكن هذا النهج مشاريع العمل من االستفادة من التكنولوجيات 

ة و          صبح متاح دما ت دة عن ن          /  الجدي د م ى مزي اج إل أو تحت
ة نظر إدارة            .   االندماج الداخلي  ومن ناحية أخرى، فمن وجه

ط              ذا التخطي ل ه إن مث صاالت ف ات واالت ا المعلوم تكنولوجي
يتيح توقع جميع األمور الفنّيـــــــة، واإلجـــراءات اإلداريــــة  
ًا          ا جميعــــ ن ربطهـ ًال عـــ ة، فضـــ ف الماليــــ والتكاليــــ

ة    داف اإلستراتيجيـــــ ع األهــــ ى  .  مـــــ الوة علــــ وعـــــــ
  ذلك، ُيمّكــــن التخطيــــــط المتوســــــــــط األمـــــد مــــــــن

ن               ال م ات األعم اظ بتطبيق ة لالحتف ات الالزم داد الترتيب إع
ات ،               دة وتطور التقني ستخدم الجدي ات الم خالل معالجة متطلب
ارات             يز االبتك ل لتحف داف العم تخدام أه الي اس وبالت

ة ن            .    التكنولوجي ة م ذه العملي ذ ه سية لتنفي إن األدوات الرئي
ات               تي تحدد العملي ال، ال اذج األعم التخطيط المشترك هي نم
اء          سهيل بن الرئيسية التنظيمية واالحتياجات من المعلومات وت
ات              ا المعلوم ية وتكنولوجي ال األساس ن األعم سور بي الج

 ).  4.1.انظر مربع ( واالتصاالت 
 

ية            ات قياس تخدام تكنولوجي و اس اح وه ل آخر للنج ة عام وثم
ذا النهج              ن ه ومنتجات متعددة ومتكررة االستخدام بحيث ُيمّك
ن               ا م ى التكنولوجي اد عل ر االعتم ة خط ن مواجه ات م الهيئ
ات            ا المعلوم ات تكنولوجي ع منتج شجيع تنوي الل ت خ

ة    عة للرقاب صاالت الخاض د     .  واالت ال، عن بيل المث ى س فعل
ة              ا المعلومات واالتصاالت لعالم استخدام منتجات تكنولوجي
د من             ه يزي ط المنتجات، إال أن سّهل رب ه ي دة فإن ة واح تجاري
ذه                   ل ه دة بمث ا مقّي ك ببقائه ات، وذل سبة للهيئ اطر بالن المخ

وبناء على ذلك، فإن استخدام المنتجات من مختلف    .   المنتجات
سألة      العالمات التجارية والمترابطةُ تمّكن الهيئة من معالجة م

.  التكامل ، ويقلل من االعتماد على العالمات التجارية الواحدة      
ى                  درة عل ن الق د م ج يزي ذا النه إن ه ك ، ف ى ذل الوة عل وع
ك من خالل توسيع               التعامل مع التقدم التكنولوجي أيضًا، وذل
تي يمكن استخدامها في               شأن المنتجات ال الخيارات المتاحة ب

 .المستقبل
 

ُتظهر التطورات التي حصلت خالل السنوات األخيرة بعض           
ات            ا المعلوم ق تكنولوجي ي تطبي سية ف ات الرئي االتجاه

األول هو ظهور .  واالتصاالت في مجال الضمان االجتماعي
ع العمالء         آليات االتصال من خالل شبكة اإلنترنت للتفاعل م

ذه         .    في الضمان االجتماعي   ا ه ومن الصعب العثور في أيامن
ت،             ى االنترن ع عل اعي دون موق سة ضمان اجتم ى مؤس عل
ات      خاصة وأن تقديم خدمات العمالء التـي تستنـد على تقنيـــــ

 .االنترنـت أصبحــت ُتشكـل اتجاهًا عامًا
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ة        اعي األمريكي ضمان االجتم صاالت         )  SSA(وضعت إدارة ال ات واالت ا المعلوم ال وتكنولوجي ط لألعم صميم وتخطي اج ت منه
ي             .  المشترك، والذي يتضمن أيضًا تحليل األداء   سنوية، الت تراتيجية وال وحددت إدارة الضمان االجتماعي األمريكي الخطط اإلس

ات               شغيلية والعملي ع الجوانب الت ة لجمي اس              .  تجمع بين األهداف والنتائج المتوقع ة للقي ضًا مؤشرات قابل ا تتضمن الخطط أي . آم
ى   .   بتقييم النتائج من خالل تحليل األهداف والمؤشرات SSAوعلى أساس سنوي تقوم إدارة الضمان   ويستند منهاج التصميم عل

ى                    :    ثالثة نماذج مرتبطة  سية؛ ونموذج معالجة إجراءات العمل عل ال الرئي نموذج األعمال األساسي، الذي يحدد وظائف األعم
ذ العناصر                                   ى تنفي ز عل ذيُ يرّآ ة، وال ات؛ والهيكل الموجه للخدم صميم العملي امًال لت ر إطارًا ش ذي يوف المستوى القطاعي، وال

ة من        .  األساسية والعمليات على شكل خدمات يعاد االستفادة منها  اعي األمريكي ضمان االجتم وقد مّكنت هذه الممارسات إدارة ال
 .تحسين النوعية واألداء الخاص بعملياتها آما اتصفت األنشطة والنتائج لديها بالشفافية

   التخطيط االستراتيجي وهندسة المشاريع.1.4
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ات              ا المعلوم تخدام تكنولوجي و اس و نم اني فه اه الث ا االتج أم
رة              ردة خاصة بكل دائ واالتصاالت، من أنظمة معزولة ومنف
ة                ة تغطي جوانب العمل المختلف على حدا، إلى أنظمة متكامل

سي     ستوى المؤس ى الم ة        .    عل افع إمكاني رت من د أظه وق
ات،            الحصول على المعلومات وجودتها، والترابط  في العملي
ة                    ى آاف ة عل ة المتكامل ذ األنظم د تنفي ا يخص تعقي تبريرًا فيم

 ).  4.2.انظر مربع ( األصعدة في الهيئة 
 

د                  اك العدي زال هن ه ال ي وعلى الرغم من هذه التطورات ، فإن
ا              ق تكنولوجي من التحديات التي تؤثر على توسيع نطاق تطبي

اعي          ضمان االجتم ال ال ي مج صاالت ف ات واالت .  المعلوم
خاص                  ع األش ودة لجمي ة الج دمات عالي ير خ ى توف ويبق
ع               دم تجانس العمالء يمن سألة مفتوحة، إذ أن ع شمولين م الم

ج     ق النه ع    "تطبي د يناسب الجمي اس واح إن  ".    مق دوره، ف وب
ير من              توفير الضمان االجتماعي يزداد تعقيدًا، ويستند في آث
دة                ات جدي ير متطلب ا يث ددة ، مم األحيان على المنظمات المتع
ا المعلومات                د من منصات تكنولوجي دة لمزي واحتياجات جدي

ة  صاالت الفّعال ديات       .    واالت ذه التح ث أن ه ًا، وحي وعموم
ات              زال المنظم ة، ال ت دًا وآلف ثر تعقي ة أآ ذ أنظم ب تنفي تتطل
ّم                   تي ت ة وال ول المجرب تخدام الحل ادة اس ى إع صة عل حري
ر                      ن المخاط د م ح الح أنها أن تتي ن ش تي م ا ، وال اختباره

اليف ر          .    والتك ق معايي ة تطبي ار عملي إن افتق ف ، ف ولألس
ا              ول تكنولوجي م حل ول دون تقاس اعي يح ضمان االجتم ال

 .المعلومات واالتصاالت
 

ا               ه تكنولوجي وم ب ذي تق الي ال دور اإلجم إن ال تى اآلن، ف وح
و          اعي ه ضمان االجتم ال ال ي مج صاالت ف ات واالت المعلوم
ر             دور إيجابي للغاية ، ألنه يؤدي وظيفة إستراتيجية في تطوي

دول      .  البرامج االجتماعية في جميع أنحاء العالم      وفي معظم ال
ضمان             رامج ال ديم ب ة تق صور إمكاني صعب اآلن ت ن ال فم
ات              ا المعلوم تعانة بتكنولوجي اعي دون االس االجتم

 ومع ذلك، فإنه ال يزال هناك الكثير الـــــــــذي .  واالتصاالت

ا،                ستمر للتكنولوجي ور الم ة التط ه لمواآب ام ب ن القي يتعي
اعي،             ضمان االجتم ات ال ة لهيئ باإلضافة لالحتياجات المختلف

 .والسكان الذين يغطيهم
 

 االستنتاجات
ة           إن التجربة الخاصة بالتطورات واالتجاهات األخيرة المقدم
ود                ى الجه ل عل هنا في هذا الفصل والفصول السابقة لهي دلي
ضمان االجتماعي            دة، و إدارات ال ة جي اء حاآمي ة لبن الجاري

ة في التوجه            .     متميزة األداء  ود، والهام ذه الجه ومن خالل ه
ية إلدارات          نحو تحقيق االستدامة المالية واالجتماعية والسياس
ن                 دد م تخالص ع ن اس اعي، يمك ضمان االجتم رامج ال وب

ة      ع     (المالحظات النهائية على دور الحاآمي ). 4.3.انظر مرب
د من أجل                      د وجود ضغط متزاي ضًا تؤآ ة أي ة حديث هناك أدل

ة      ي مجال الحاآمي ق تطورات ف ر   :    تحقي بر معايي ا تعت فحينم
ة      م             ( الحاآمية غير آافي ق بالتنظي ا يتعل ال فيم بيل المث ى س عل

ك إلضعاف      ) المالي واإلشراف  ، مــــــن المحتمل أن يؤدي ذل
 .  ثقة الجمهور في الضمان االجتماعــــي

  هيئات ضمان إجتماعي ذات أداء مرتفعالفصل الرابع 

  األنظمة المتكاملة في المملكة العربية السعودية.2.4

ة         ات االجتماعي ة للتأمين سة العام ذت المؤس ات             (GOSI)نّف ا المعلوم امًال لتكنولوجي ًا متك سعودية نظام ة ال ة العربي ي المملك  ف
ة                   ة اإلداري ات العام ديم الخدمات والنفق دة المرتبطة بتق ى              .     لمعالجة المشاآل المتزاي ضًا للتغلب عل سعى النظام المتكامل أي و ي

.  الصعوبات التي يواجهها في تطوير النظام السابق لتكنولوجيا المعلومات، حيث آان يواجه حتى تنفيذ أقل التغييرات تحديًا آبيراً        
ذي       )SIMIS) Social Insurance Management Information Systemالنظام الجديد،   ي ال ، هو النهج االلكترون
آما يدعم  .    بتطويره داخليًا إلدارة برامج التأمين االجتماعي للسكان العاملين في المملكة العربية السعوديةGOSIقامت مؤسسة  

ك                             ى ذل ا إل ارات، وم تثمار، وإدارة العق ل إدارة االس ة، مث ة مختلف ومن  .    النظام مؤسسة التأمينات االجتماعية في وظائف إداري
ا من      )  األمامية والخلفية( خالل إدارة جميع األعمال      ات وغيره في إطار عمل موحد ومتكامل، سمح النظام للمؤسسة بدمج العملي

امالت بنحو         .   األنظمة القائمة  ة،     90وقد مّكن الـنظام بشكل أآثر تحديدًا من تخفيض دورة الزمن الخاصة بانجاز المع  في المائ
ن   SIMISوعمومًا، فإن نظام .   فيما زادت دقة البيانات   يساعد المؤسسة  في تحسين مستويات جودة الخدمة ، وتحسين النسبة بي

 .إيرادات االشتراآات  والتكاليف اإلدارية ، وتحسين الكفاءة التشغيلية
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إن التمكين، وبالتالي خلق قوى عاملة تعمل بصورة استباقية، ُتشّكل جوهر األداء المتميز و الحاآمية الجيدة لهيئات الضمان                           -
وفي سياق شيخوخة السكان، هناك تحديات ناشئة للحفاظ على نوعية الخدمات المقدمة للعمالء تتمثل في التوجه                   .    االجتماعي

 . في اجتذاب واستبقاء إداريين ومدراء لديهم التدريب والخبرة الكافية في آافة الوظائف 
الدور األوسع الذي تلعبه  إدارات الضمان االجتماعي، بما في ذلك زيادة تعقيد تقديم المنافع والخدمات المتكاملة المصممة،                             -

وحتًما، فقد أصبحت هذه المنصات أآثر        .    يفرض ضرورة  التوسع في استخدام منصات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت             
 .تعقيًدا وآلفة، ُوتقدم تحديات جديدة تشغيلية وتحديات مرتبطة بالحاآمية

باالستناد إلى الموظفين الذين يرّآزون على خدمة الجمهور من خالل االستخدام االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات                                          -
واالتصاالت، فمن الممكن تحقيق المزيد من التطورات في األداء اإلداري والشفافية وسهولة الوصول لبرامج الضمان                                    

ويتوجب عند وجود هذه العناصر جنبًا إلى جنب أن تزيد من شرعية الضمان االجتماعي اإللزامي وتدعم                                    .  االجتماعي
 .استدامته السياسية

 ضمان االستقرار اإلجتماعي والتطّور االقتصادي: الضمان اإلجتماعي الحيوي







 الفصل الخامس

  المناهج الوقائية واإلستباقية

ن الهدف األساسي التقليدي للضمان االجتماعي، في                          إ
تعويض األفراد المؤمن عليهم في حال تحّول المخاطر التي           

قد توّسع هذا المفهوم من خالل            .  ُيغطيها النظام إلى واقع       
ومن .  إدخال المزيد من التدابير االستباقيـــــة والوقائيــــــة          

المالحظ بأن هـــــذا االتجــــاه قــــد تســــارع خــــالل                     
السنــــوات الماضية، وال سيمــــا فــــي االقتصاديـــــات                

وا، ويمكن مالحظة عدد من الخصائص الجديدة         ــــاألآثر نم 
 . للمناهج الوقائية واإلستباقية

 
يحدد هذا الفصل بإيجاز نطاق عمل المناهج الوقائية                             
واإلستباقية في مجال الضمان االجتماعي ومن ثم يقّدم أمثلة           

فيما .  من اإلصالحات لمختلف فروع الضمان االجتماعي            
يعرض آذلك أهمية تكامل الحلول السياسية ويقــــــــدم                     
أدلــــة االتجاهـــــات الحديثـــــة نحـــــو                                                      
اإلصالحــــــــــــات اإلدارية التي تسعى إلى تسهيل تحسين          
التنسيق والتعاون الالزمان إلنجاح المناهج الوقائية                              

 . واإلستباقية
 

 الوقائية واالستباقية في الضمـــان                                               المناهج
 االجتمــــــــــاعي 

تعتبر المناهج الوقائية واإلستباقية في مجال الضمان                            
االجتماعي مجموعة من التدابير التي تسعى للحد من الخطر          
المستقبلي المحتمل الظهور على أرض الواقع، ومنع حدوث          
المخاطر المحددة والتي لها تأثير سلبي، باإلضافة لسعيها                 

إّن الهـــــــدف   .  للحيلولة دون تفاقم المخاطر بعد وقوعها            
المشتــــــرك للمناهـــــج المختلفــــــة فـــــي آثير مــــــن              

االستثمار "األحيـــــــــــان يتلخص فـــــي شيء واحد وهو            
ويتجذر االهتمام المتزايد في هذه            ".  في الموارد البشرية     

المناهج بهدف معالجة التحدي الراهن الرتفاع                                          
التكاليـــــــــف الماليــــــــــة التـــــــــي تواجــــــــه                            
  الضمــــــــان االجتماعــــي وأنظمـــة الرعايــة الصحيـــــة،

وهذا .  وال يقّّل أهمية عن ذلك تحدي الشيخوخة السكانية                  
التطور يعكس أيضا التغيرات االجتماعية، بما في ذلك                       
ظهور دورات الحياة الفردية وتاريخ للعمل أآثر مرونة                     
واالبتعاد عن األنماط التقليدية لألسرة وفي الدول ذات الدخل         
المرتفع على وجه الخصوص، هناك مطالب جديدة لزيادة               
حريـــة الخيار الفردي، واالهمية المتزايدة للمسؤولية                        

 .الفردية
 

تستهدف المناهج الوقائية واإلستباقية للضمان االجتماعي                
انظر المربع     (عــــدد مــــن األهــــــداف المترابطـــــة                 

1.5 .( 
 

ومن أجل تحقيق هذه األهداف، يتم توجيه المناهج الوقائية                
واإلستباقية، للتخفيف من عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر           

وقد تؤثر هذه المخاطر . على األفراد في أقرب مرحلة ممكنة
على الصحة، والوضع الوظيفي، والقدرة على الكسب،                     
والقابلية للعمل، أو تلك التي قد تؤدي إلى الغياب طويل                        
األجل عـــن سوق العمل، ممــــا يـــؤدي إلـــى اإلقصاء                   

 . االجتماعي
 

اد وتتطلب تحسين              ددة األبع إن عوامل المخاطر الفردية متع
ي              اعي ف ضمان االجتم سات ال ن مؤس اون بي سيق والتع التن
ه            صًا، وعلي دة والمصممة خصي إدارة الحلول الفردية المتزاي
ضمان             تباقية، من مؤسسات ال تتطلب المناهج الوقائية واإلس
دة               ة الجديــــ درات اإلداري اء الق ف وبن اعي التكي االجتم
ة             ارات الالزمــــ ن المهـــــ وعة مـــــ ر مجمــــ وتوفيــــ

ي        ان االجتماعــــــ ي الضمـــــ ى .  لموظفــــ وعلــــــ
ًا         ًال هامـــــ ل عامــــ ي ُتشكــــ ي، فهـــــ د المجتمع الصعيـــــ
ي          اد االجتماعــــــ ة اإلستبعـــــ ع ومكافحــــ ي منــــ ف
ل دورة                 ع مراح ي جمي ل فـــــ زيز التكامـــــ وتعــــ

 . الحيــــــــاة
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 اتجاهات اإلصالح 

لّما آانت المناهج اإلستباقية والوقائيه تقليديًا أآثر ارتباطًا                 
بمجال السالمة والصحة المهنية، فقد تم اعتمادها في عدد                 

. آخر من فروع الضمان االجتماعي على مدى العقد الماضي    
فعلى سبيل المثال، تضمنت تلك المناهج مجموعة من                          
التطورات نحو إدارة الحالة للعاطلين عن العمل لفترات                     
طويلة، وبذل الجهود لتقليل عدد المستفيدين من منافع                          
العجز، والتشجيع على العودة إلى العمل المناسب، وإزالة                
حوافـــز التقاعــــد المبكـــــر، أو اتخــــاذ تدابيــــر                              
لتشجيــــع تمديــــد فتــــرات العمــــل للعمــــال آبـــار                    

 . السن
 

واألهم من ذلك، واستنادا إلى تقييم نتائج هذه السياسة، فقد                 
شهدت السنوات القليلة الماضية تسارعًا في االتجاه نحو                     
التدابير اإلستباقية والوقائيــــــة وتبنـــــي تدابيــــــر                           
مبتكــــرة جديـــــدة، وتطبيــــق تـــلك المناهـــــج فــــي                  
أآثــــر مــــن فـــــرع مــــن فـــــروع الضمـــــان                              

 . االجتماعـــــــي
 

ج             عززت أنظمة الرعاية الصحية استثمارها في مجال تروي
ى الكشف المبكر عن المرض               الصحة والوقاية ورآزت عل
ادة               شار عوامل المخاطر الصحية، وزي د انت لالستجابة لتزاي
ى حد                  ا إل ة منه تي يمكن الوقاي الحاالت المرضية المزمنة ال
ة                  ب واألوعي راض القل سكري أو أم رض ال ل م ير، مث آب

باإلضافة للمشارآة في برامج تعزيز الصحة العامة     .   الدموية
د       .التي تقودها عادة هيئات الصحة الحكومية      د قامت العدي  فق

ز              ة الصحية بترآي اعي للرعاي ضمان اإلجتم من مؤسسات ال
د المخاطر            جهودها على الكشف المبكر عن المرض، وتحدي

صحة      ز ال راد         /  وتعزي ن األف ددة م ات مح ة لمجموع الوقاي
وتتمثــل األهــــداف .  مخاطر عاليةتترآز في صفوفهمالذين 

دات ال             ب تعقيـــ رض، وتجنــــ ن الم ة م ي الوقايـــــ ف
ا               ة بهــــ اة المرتبطـــــ ا والمعانــــــ ي لهـــــ داعـــــ
اذ          اص باتخــــــ ن األشخــــــ ف، وتمكيـــــ والتكاليـ

هم              صحتهم أو إدارة لمرض ة ل ل رعاي ر (أفضـــــــــ انظ
 ). 2.5المربع 

 
لعدد من السنوات، وجدت التدابير الوقائية واالستباقية                     و

للمساعدة في منع دخول األشخاص إلى برامج منافع العجز             
طويلة األجل، وتسهيل إعادة إدماج المستفيدين في سوق                    

وتوسع التنبه الحالي ليشمل األشخاص الغائبين بسبب       .  العمل
المرض، مما يعكس االتجاه نحو التدخل حتى في وقت                        

ويستند هذا التحول على االعتراف بأنه آلما طالت               .  مبكر
فترة ُبعد الشخص عن العمل، آلما آان من الصعب إعادة                 
ادماجه في سوق العمل، وزيادة احتمال استبعاده من المنافع            

آمـــــا ويقـــــوم أيضـــــًا علــــى                      .  طويلة المدى       
اتجاهـــــات النمـــــو فيمـــــا يتعلــــق بأنـــــواع العجــــز             
التــــي غالبــــــًا ما ترتبـــــط بالغيــــاب بســــــبب                              
المـــرض علــــى المــــدى الطويـــــل، وال سيمـــــا                          

وآجــــزء .  الزيـــادة فــــي مشاآــــل الصحــــة العقليـــــة         
مــــن التدابيـــــر المتخــــــذة، فــــــإن تحديد قدرة الفرد                  
على العمل اآلن بالتقييم الطبي أصبحت أقل إرتباطًا، بل                    

ومن المثير   .  أصبحت تقييمًا شامًال لوضع الفرد الشخصي          
لالهتمام، فإن أدوات سوق العمل التي تستهدف عادة                            
العاطلين عن العمل أو تلك المستخدمة لتسهيل إعادة                              
إدمـــــاج أصحاب حاالت العجز الذين يتقاضون منافع                      
عجز، أصبحت تستخدم اآلن للعاملين الحاصلين على                         

 .إجازات مرضية
 

، أدخلت السويد نظام أآثر فعاليه لإلجازات     2008وفي عام  
وقد أدى اإلصالح إلى بناء نظام ينص على حدود   .   المرضية

ي                  راءات التـــــ ض اإلج اذ بع ددة إلتخ ة مح زمني
ل      ودة للعمـــــ ل العـــــــ دف تسهيــــ ل .  تستهــــــــ ويشمــــــ

ل           ن قبــــ ل مـــــ ى العمـــــ درة علــــ م للقـــ م منتظــــ تقييـــ
ى                ز علـــ ر العجـــــ م أثــــ تي تقّي ة، ال الجهــــــة المسؤولـــــ
ايير موضوعية           تخدام مع ن اس دًال م ني، ب الشخـــــص المع

اون مع مكاتب        2010ويالحظ، منذ عام   .   فقط ، أن هناك تع
اص         داف األشخـــــ ح باستهــــ ا يسمــــ ة، وبمـــــ البطال
رض            ب المــــ اب بسبـــ ن غيــــ ون مــــ ن يعانــــ الذيــــ
ى              م علـــ م قدرتهـــــ ل وتقييـــــ دى الطويــــ ى المـــــ علـــ
ل             ي سوق العم املين ف ن الع يرهم م ع غ ارنتهم م ل بمق العم

 . المنتظم
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للحد من زيادة منح رواتب العجز، قررت سويسرا الترآيز          و
على الغياب بسبب المرض عن طريق إدخال نظام الكشف              
المبكر الذي يستهدف العاملين الذين لديهم عجز عن العمل               

 يومًا على األقل أو الذين يتوقفون عن العمل                30يستمرلــ  
. بصورة متكررة ألسباب صحية لفترات قصيرة خالل السنة       

ودرست هيئة التأمين ضد العجز الحالة الشخصية                                  
لالشخاص للمؤمن عليهم وحددت تدابير التدخل المبكر التي          
ينبغي اتخاذها، بما في ذلك تعديل أماآن العمل والدورات                 
التدريبية والتوظيف، وإعادة تأهيل المهارات وتقديم المشورة     

وإذا لم تحقق تدابير التدخل المبكر              .  المهنية واالجتماعية  
أهدافها واستمر احتمالية ظهور خطر العجز الدائم عن                       
العمل، تبحث هيئة التأمين ضد العجز ما إذا آان ينبغي                        
اتخاذ تدابير إضافية إلعادة التأهيل، مثل تلك المطبقـــة                      
عــادة لألشخــــاص الذيــــن يتلقـــون منافــــع تأميــن                       

 . العجز
 

ام                ي ع ادي ف شروع ري دة م ة المتح ت المملك  2009أطلق
ودة         "الئق من أجل العمل   " بعنوان   ى الع اس عل ساعدة الن ، لم

ن الوضع               بر م سرعة أآ ل ب ية للعم ازات المرض ن اإلج م
اب المرضي، تعطي               .   الطبيعي رة من الغي ة مبك وفي مرحل

ي            ضمان االجتماعـــ ات ال ن هيئ عة م ة واس مجموعـــ
ن          ن الذيـــ والخــــدمات المحلية دعمــــًا منسقـــــًا للموظفيــــ
  يتـــــم تقييمهـــــم علــــى انهـــم فــــي خطـــر قضاء فترات

وُينسق القائمون على حاالت    .  طويلة في اإلجازات المرضية   
الصحة والعالج، وتدابير التشغيل وخدمات للدعم على نطاق        
أوسع، على سبيل المثال، للمساعدة في تسوية الديون،                         
والعالقات، واإلسكان أو صراعات العمال وأرباب                               

 بأن البيان الطبي الذي ُيطلق      2010لوحظ، في أبريل    .العمل
بيان "تّم تغيير أسمه لُيصبح         "  الحالة المرضية  "عليه عادًة     

، والتي سترآز على ما             "تقرير لياقة   "أو    "  اللياقة للعمل   
يمكـــــــن للفــــرد أن يفعل بــــدال مـــن الترآيز على العجز         

 . عن العمــــــــــــل
 

ترّآز بعض الدول األخرى في أوروبا على التدخل المبكر               
أثناء الغياب المرضي، بما في ذلك الدنمارك، حيث تّم تحديد          

 في المائة من اإلجازات               20هدف تخفيض ما نسبته               
آمـــــا ويوجـــــد      .  2015المرضية بحلـــــول عام                  

تطورات مماثلــــــة فــــي النرويــــج وهولنــــــدا                                
 . وفنلنــــــدا وليشتنشتاين

 
ج                ق بالمناه ا يتعل دة فيم ورات الجدي ة التط ن مالحظ ويمك
ى             ة، عل أمين ضد البطال ة الت ي أنظم ة ف تباقية والوقائي االس
ن                اطلين ع ودة الع شجيع ع اه لت ة أّن االتج ن حقيق رغم م ال

د              شيء الجدي س بال ل لي وق العم ى س ل إل ذه   .  العم إن ه
ضغوط           سبب ال ا ب ل به م التعجي تي ت دة، وال التطورات الجدي
 على أسواق العمــل التي نتجــت عـن األزمـة العالميـة، تأخذ 

   المناهج الوقائية واإلستباقيةالفصل الخامس

 تعزيز الوقاية والرعاية الصحية  .2.5

 ففي هولندا، ُترّآز الوقاية        :نظمة الضمان االجتماعي للرعاية الصحية على تحديد الفئات المعرضة للخطر               أزيادة ترآيز      -
الفردية على تغيير نمط الحياة بالنسبة لألشخاص الذين لديهم مخاطر عالية للتعرض لمرض مزمن، أصبح ضمن حزمة                           

وفي جمهورية تنزانيا المتحدة، بدأ الصندوق الوطني للتأمين الصحي برعاية األنشطة الرياضية للمؤمن                    .  التأمين الصحي 
وأحيانًا، تهدف هذه التدابير مباشرة للحد من التفاوتات المرتبطة بالصحة وتعزيز إعادة               .  عليهم المعرضين للمخاطر العالية   

وهذا هو الحال في ألمانيا، حيث تم إيالء االهتمام لألشخاص العاطلين عن العمل على المدى                         .  اإلدخال إلى سوق العمل     
آما ويستخدم االتحاد الروسي أيضا تدابير وقائية          .  الطويل والذين غالبا ما يكونون في خطر العرضة المتزايدة لألمراض             

 . للوصول إلى الفئات  ذات المخاطر العالية
 الصحية التي ترآز ليس     الفحوصات تم تقديم أنواع جديدة من       :الترآيز على الكشف المبكر عن المرض وتوصيف المخاطر         -

فقط على تحديد األمراض الموجودة وإنما تشمل أيضا تحديد امكانية التعرض الفردي لبعض المخاطر الصحية وآذلك اتخاذ           
باإلضافة لضمان الكشف المبكر عن األمراض، فقد قامت              .  تدابير وقائية فعالة وتقديم اإلستشارات الخاصة بنمط الحياة             
 للترآيز على الوقاية من األمراض المزمنة والحد من          2005النمسا بإصالح نظامها الخاص بالفحوصات الصحية في عام          

وقدمت مؤسسة تأمين موظفي الدولة في الهند نظام مخيمات الفحوصات الصحية في أماآن العمل                                    .  عوامل الخطر  
وتم أيضا إدخال أنواع جديدة من أنظمة الفحوصات في جمهورية آوريا، وجمهورية تنزانيا                 .  والمستشفيات والمستوصفات 

 . المتحدة وألمانيا واليابان والمكسيك وتايالند
 وإلى حد آبير، يرافق االتجاه المستمر نحو إدخال وتوسيع أنظمة                     :زيادة اإلعتراف بأهمية الوقاية في االنظمة الجديدة              -

. التأمين الصحي االجتماعية في الدول النامية، زيادة في اإلعتراف بأهمية الوقاية على مستوى الرعاية الصحية األولية                           
فهناك مبادرات جديدة ألنظمة التأمين الصحي وجهود لتوسعة الحماية في موريتانيا وجابون ومالي، تضمنت بوضوح اتخاذ                 

 . تدابير وقائية في لوائحها
  



في االعتبار صعوبة العودة الى العمل على نحو متزايد لدى            
العديد من العمال، حتى بعد فترة قصيرة فقط من                                      

 .التعطــــــل
 

، جرى تطبيق إدارة الحالة والمناهج األخرى التي                        أوًال
حددت التدابير لتناسب األفراد من خالل مراعاة وضعهم                  
الشخصي في عدد من الدول آما وتحّسن التعاون بين                           

وعلى نحو متزايد، يتم تطبيق أدوات              .  المؤسسات العامة  
التدخل الشخصي حسب الحالة فور تعطل الشخص عن                     
العمل، وليس بعد فترة البطالة الطويلة األمد، ويقود هذا                      

. التحول مرة أخرى إلى إدراك أهمية التدخل المبكر                             
فالسويد، على سبيل المثال، أدخلت التدابير التي                                       
تستهــــــدف العمــــال الذيـــــن فقــــدوا وظائفهـــــــم                      
قريبـــًا وأولئك الذين آانوا عاطلين عن العمل لفترة قصيرة             

 . فقط
 

ويمكن وصف التطور الثاني المهم على انه حاالت استثنائية          
من التدخل المبكر توجه نحو الجهود المبذولة لحماية أي                    
شخص من التعطل عن العمل في المقام األول، وال سيما                    
بالنسبة ألولئك األشخاص، مثل العمال الشباب واألآبـــر                 
سنًا، الذيـــــن هـــــم عرضـــــة لخطـــــر البطالــــة                          
الطويلــــة األجــــل واالستبعــــاد علــــى المـــــدى                            

 . الطويـــل
 

رآزت الجهود لمنع البطالة في تعزيز أو إدخال إجراءات                
جديدة، واتخاذ تدابير لتجنب تسريح العمال، من خالل                         
السماح ألصحاب العمل الذين يمّرون بظروف إقتصادية                  

وتعويض األجر المستحق      صعبة من تخفيض فترات العمل      
فعلى سبيل المثال،       .  من قبل أنظمة التأمين ضد البطالة               

وسعت ألمانيا فترة األهلية للحصول على                                                      
Kurzarbeit”  “)   والتي في ظّلها    )  اإلعانة الجزئية للبطالة

يتم تعويض ساعات عمل الموظفين المخّفضة من التأمين                 
وقامت سلوفينيا، وألول مرة، بتقديم الدعــــم           .  ضد البطالة  

للعمـــــل الجزئـــــي بشـــــرط التـــــزام أصحــــاب                         
العمــــل بعـــــدم تســــريح الموظفيــــن آشــــرط                               

 . إلستحقـــــاق ذلك الدعـــــم
 

ر   إدامةوقد تم تعزيز تدابير أخرى لمنع البطالة، مثل         وتطوي
ك              شغيل تل ل ت سن لجع ار ال ال آب ارات العم ستوى مه م

ير           ى حد آب ة، إل ال،      .   المجموعة أآثر جاذبي ى سبيل المث فعل
ام    ي ع شغيل       2008وف شجيع ت ا لت دا برنامج دت بولن ، اعتم

ن              وق س سن ف ار ال ال آب نة  50العم ن    .   س ن بيـــــ ومـــــ
اب          ز ألصحــــ ح حوافــــ ذة منـــــ ر المتخـــــ التدابيـــــ
  العمــــل إلبقــــاء آبـــار الســــن فــــي عملهـــم، وبرامــــج

تنمية المهارات، والتدابير الالزمة للعمال آبار السن الذين               
زيادة دعم  في ألمانيا، فقد تم        .  هم في خطر فقدان وظائفهم       

ومن .   سنة 50تدريب الموظفين آبار السن فوق سن        برامج  
المثير لالهتمام، أن عمر الفئة المستهدفة التي أتخذت التدابير  

فعلى سبيل المثال، خفضت هولندا معدل      .  من أجلها في تزايد   
اشتراآات الضمان االجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل              

 سنة أو أآثر،          62نيابة عن العاملين ذوي األعمـــــار                 
وهـــــو الســـــن الذي يكون عنده المتقاعد في هولنــــدا                    
قــــد استحــــق راتبــــه التقاعـــــدي منـــــذ عشــــر                          

 . سنوات
 

ينعكس زيادة االستثمار الموجه للحد من البطالة الطويلة                    
األجل وتقليص مخاطر االستبعاد في المستقبل أيضا في                     
تعزيز التدابير األخيرة لدعم تشغيل الشباب، وال سيما                         
بالنسبة للشباب اصحاب مستويات التحصيل التعليمي                         

الكسب "، قدمت بلجيكا برنامج       2010ففي عام    .  المنخفض
، والذي يستطيع بموجبه العمال الشباب الذين ال                    "للجميع

يحضون بدرجة تعليم عالي، خالل فترة تصل إلى عامين                  
من العمل، االستمرار في الحصول على إعانات البطالة التي      
يمكن لصاحب العمل أن يقتطعها من رواتبهم، وبالتالي تقليل         

وقد استثمرت جمهورية الصين الشعبية في        .  تكاليف العمالة 
برامج التدريب، والبرامج الخاصة بالتدريب المهني للشباب،       

وقد اعتمدت ألمانيا   .  وبرامج توجيه مشاريع خريجي الكليات    
وايرلندا وسلوفاآيا تدابير جديدة أيضا ترآز على تشغيل                   

 . الشباب
 

جهود آبيرة للوقاية من مخاطر الفقر المدقع، وسوء               هناك   
الصحة واالستبعاد االجتماعي التي أصبحت سمة من سمات         

ومن خالل جعل         .  العديد من برامج العالوات العائلية                
استحقاق المنافع العائلية مشروطًا بمتطلبات سلوآية ُمعينة،           
مثل االلتحاق بالمدارس، والقيام بالفحوصات الطبية، أو                   
المشارآة في برامج التطعيم، أصبح هناك نظرة بعيدة المدى         
لتكوين رأس المال البشري بما يساعد في تحقيق هدف                        

ومؤخرًا نجد مثل تلك البرامج         .  مكافحة الفقر بين األطفال      
الحديثة النشأة أو الموّسعة في األمريكتين على وجه                               
الخصوص، على سبيل المثال في البـــــرازيل                                          
وآوستاريكــــا وجامايكـــــا والمكسيــــك                                                   

 . وأوروغـــــــــواي
 

ضمان االجتماعي               روع ال ومن الجدير بالذآر أنه حتى في ف
د التي تدرك منذ فترة طويلة أهمية الوقاية، ف      أصبح واضح     ق

ة                  ى موضوع الوقاي يز عل ادة في الترآ اك زي . للعيان بأن هن
رة أو              ة األخيــــ دول في اآلون ولهذا فقد أستحدثت عدد من ال
 عــــززت تدابيــــر وقائيـــــة فــــي أنظمـــة التأميــن ضـــد 
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على سبيل المثال، فإن إصالح نظام تأمين            .  حوادث العمل 
حوادث العمل في نيجيريا، والذي وافقت عليه الحكومة                      

، يتضمن الترآيز بشكل خاص           2010االتحادية في عام        
على الوقاية بهدف الحد من انتشار الحوادث واألمراض                    

واصلت بلجيكا العمل على تعزيز الوقاية فيما يتعلق         .  المهنية
بإصابات العمل واألمراض المهنية في الشرآات التي تعاني         
من خطر االرتفاع غير المتناسب باإلصابات مقارنة مع                   
الشرآات األخرى في نفس القطاع لديها والزمتها اآلن بدفع            
نسبة إضافية محددة من االشتراآات لشرآة التأمين التابعين           

زاد .  لها، بحيث يتم تخصيص ذلك المبلغ ألغراض الوقاية            
االهتمام في آولومبيا بموضوع الوقاية عن طريق إدخال                  

 ". النموذج الصفري للحوادث"
 

وأخيرًا، تم اعتماد نهج استباقي ووقائي أيضًا في مجال                       
، أستحدثت ألمانيا في       2008ففي   .  الرعاية الطويلة األجل    

إطار اإلصالح لنظام تأمين الرعاية طويلة األمد، أفكارًا                   
تتلقى مؤسســــة       .  خاصة بالوقاية وإعادة التأهيــــل                  

الرعايـــــة مكافأة، إذا نتج عن الجهود التي تبذلهــــا في                     
إعــــادة الدمـــــج وإعــــادة التأهيـــــل أثـــــارًا مباشـــــرة           
علــــى االشخــــاص تؤدي لإلنتقــــال إلـــى المستــــوى                
األدنــــى مـــن الرعاية لمــــدة ستــــة أشهر علــــى                            

 . األقــــل
 

 زيادة التعاون والحلول اإلدارية المتكاملة 
تثمار في المناهج               ادة االس أدت االتجاهات المذآورة نحو زي
ولية               ثر شمـــــ م أآ راء تقيي تباقية، وإج ة واالس الوقائي
  للحالـــــــة الشخصيــــــة والمخاطــــر التــــي يواجههــــــــا

األفراد، إلى زيادة التعاون والتنسيق بين فروع الضمان                     
االجتماعي على حد سواء ومع غيرها من المنظمات                            

وفي ضوء الطابع المتعدد األبعاد                .  الحكومية والخاصة   
لعوامل الخطر واألوضاع المعقدة التي تواجه األشخاص                 
المعرضين للخطر، فقد ازدادت صعوبة الفصل وتحديد                     
اإلطار العام المرتبط بالتقيم التقليدي المؤسسي وفصل                        

وضمن هذا  .  المخاطر المرتبطة بفروع الضمان اإلجتماعي      
اإلطار، نقّدم اثنين من المستويات الرئيسية لإلصالح في                  

 .3.5المربع رقم 
 

إن التطورات األخيرة في المناهج الوقائية واالستباقية                        
بالتوجه نحو التدخل المبكر، والنهج األوسع نطاقًا للتصدي              
للحالة الشخصية لألفراد فضًال عن اتخاذ تدابير لتحسين                    
التعاون، أّدت جميعًا إلى تغييرات آبيرة في مهام وخدمات               

وفي هذا الصدد، ال تزال هناك       .  إدارات الضمان االجتماعي  
اختالفات بين الدول ُتبقي على تغييرات آبيرة وشاملة مثل               
تلك الموجودة في السويد والنرويج وهولندا، في حين ال نجد            
مثل تلك التحوالت في باقي الدول حيث أن التجزئة                                
الموجودة تحول دون التطبيق الفّعال للمناهـــــج الوقائيــــــة         

ومـــــع ذلك، يمكــــــن مالحظـــــة عدد            .  واإلستباقيــــــة
مـــــن عناصـــــر اإلصــــالح فـــــي جميـــــع الدول                       
تقريبــًا التــــي تستثمـــر في اتباع المناهج الوقائية                                
واالستباقية عبـــر مختلـــــف فـــــروع الضمـــــان                            

 .االجتماعي
 

ل    (أوًال، هناك عالقة متغيرة مع العمالء       اب العمــــ أصحـــــ
  ، لتشمـــــل تقديــــــم المشـــــــــورة)والمؤمــــــن عليهــــــم
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أحد اإلصالحات اإلدارية في السويد، على سبيل المثال،           :  كفاءة األآبر وخدمات الجمهور الفردية المميزة       الالتعاون لتوفير     -
طّور .  تحسين التعاون بشكل آبير بين وآالة الضمان االجتماعي الخاصة بالمرض والعجز ووآالة خدمات التشغيل العامة                     

وقد تعزز هذا التعاون من خالل آلية التمويل التي بموجبها تم             .  موظفو خدمات الجمهور بالتعاون مع الوآالة خطط مشترآة        
تخصيص موارد مالية لوآالة الضمان االجتماعي لإلنفاق على تدابير التأهيل المهني النقدي للمستفيدين في حالة المرض،                        

يطلب من الوآاالت معًا التخطيط ألنشطتهم على جميع                .  والتي يمكن أن تنفق فقط بالتعاون مع خدمات التشغيل العامة                   
 . في السنة حول التعاون فيما بينهم) مرتين(المستويات، فضًال عن تقرير دوري 

تجري جهود ُمكثفة في النرويج إلعادة          :  الجمع بين األنظمة المنفصلة تقليديًا والخدمات االجتماعية ضمن مؤسسة واحدة                  -
التنظيم، حيث تم مؤخرًا إنشاء المديرية النرويجية للعمل والرفاه من خالل دمج المؤسسة الوطنية للضمان االجتماعي،                                

يهدف هذا االصالح لبناء نظام مّتسق ُيحقق تحسين          .  ونظام خدمة التشغيل الوطنية والرفاة االجتماعي على مستوى البلديات          
األداء عن طريق إعادة الناس الى العمل بشكل فردي من خالل تدابير معدلة تأخذ بعين االعتبار بشكل آلي االحتياجات                                

 . والمتطلبات الفردية
  



ثانيًا، هناك  .  وغيرها من الخدمات األآثر فردية في العالقةً          
زيادة في مشارآة إدارات الضمان االجتماعي في شراآات            
متعددة القطاعات وزيادة التعاون مع غيرها من فروع                        

وثالثًا، .  الضمان االجتماعي والهيئات العامة والخاصة                 
احتياجات إدارات الضمان االجتماعي من الموارد البشرية            
آخذة في التغير، من خالل التحّول من المستويات اإلدارية                

ورابعًا، جميع     .  إلى المستويات الفنّية وتقديم المشورة                  
التغييرات السابقة تساهم في تطوير نماذج جديدة لتكنولوجيا           
المعلومات واالتصاالت، والبيانات، والمهام اإلدارية                         

 . والتحديات
 

 االستنتاجات 
ة        ة الخاصـــــ نظــــــــرًا الرتفــــــاع التكاليـــــف اإلداريـــــ
ي             صًا ف ة وتخّص ر فردي ج األآثـــــ ر المناهــــ بتطويـــــ
  الضمـــــان االجتماعـــــي، وبسبـــــب القيـــود في الميزانيـة

 

التي ُتفرض على العديد من إدارات الضمان االجتماعي،                 
فمن المرجح أن التدابير االستباقية والوقائية ستستمر في                   

. استهداف أولئك األفراد الذين هم أآثر عرضًة للمخاطر                  
ورغم أن التدخل المبكر ُيعّد أمرًا حاسمًا في إدارة جميع                     
المخاطر، فإن البدء بالتدخالت التي تكون في آثير من                        
األحيان مكلفة في صفوف األفراد الذين تكون ظروفهم                       

. الصحية أو توظيفهم أآثر تعرضا للخطر، هو أمر حيوي               
هذا التحديد واالستهداف للتدابير االستباقية والوقائية الخاصة       
بهؤالء األآثر حاجة لها، هو أمر ضروري، مع النظر إلى               
ضرورة تطبيقها بكفاءة وفعالية، وسوف يكون هذا واحدًا                 

 . من التحديات الرئيسية للضمان االجتماعي في المستقبل
 

إن االتجاهات في المناهج الوقائية واالستباقية يؤدي إلى عدد      
 .). 4.5انظر المربع (من النتائج الرئيسية 
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ج                                 - صميم براـم د ـت اة عـن ل الحـي ي مختـلف مراـح شارآة ـف شاط والـم ل والـن ل أساـسي للعـم يتزايد االعتراف بأهمية الصحة آعاـم
 . الضمان االجتماعي

وقد أدى ذلك إلى تسارع االتجاه نحو المناهج الوقائية واالستباقية، . هناك تفهم متزايد أن أي غياب عن العمل هو ضار للفرد -
ضمان االجتماـعي                       روع اـل بر ـف تباقية ـع ة واالـس اهج الوقائـي لتطبيق إجراء التدخالت في وقت مبّكر، وآذلك الدعوة لتنفيذ المـن

 . األخرى
ارات                 - ن االختـي در ـم بر ـق ديم أـآ اطر وتـق . غالبًا ما يتم توجيه المناهج الوقائية واالستباقية لتمكين األفراد أنفسهم من إدارة المـخ

 . ويرافق االستثمار في األفراد بشكل متزايد نقاش حول دور آل من المسؤولية الفردية والحوافز المالية والعقوبات
ل                              - ة للتكاـم اهج فردـي ددة ومـن اد متـع ى أبـع ل ينطـوي عـل ى العـم هناك إدراك متزايد بأن التدابير االستباقية إلعادة األـشخاص إـل

ود                             .  االجتماعي ذل الجـه ل وـب ى العـم درة عـل إن تعرـيف الـق مي، ـف م الرـس ستويات التعلـي ة أو ـم وبتجاوز التقييمات الطبية البحـت
رد                  ار نطـاق الظـروف الشـخصية للـف ن اإلعتـب د بعـي ن            .  لتعزيز التشغيل يأخذ بشكل متزاـي اون بـي سيق والتـع ني أن التـن ذا يـع وـه

ثر ضـرورة                            رى أصـبح أـآ ة األـخ ة المحلـي دمات االجتماعـي اعي والـخ ضمان االجتـم االت اـل تدابير الضمان االجتماعي مع وـآ
 . وأآثر شيوعًا

ا                              - ن آونـه ّول ـم ي التـح اح ـف ق النـج اعي لتحقـي ضمان االجتـم سات اـل يرة ضـرورية لمؤـس غالبًا ما تكون التعديالت اإلدارية الكـب
هيئــات توفــر منــافع نقديــة علــى أســاس معــايير موضــوعية لتــصبح هيئــات ُتقيّــم المخــاطر الفرديــة ُبغيــة تطويــر خطــة فرديــة                     

 . للمشورة خاصة بكل مؤمن عليه على حدا

 ضمان االستقرار اإلجتماعي والتطّور االقتصادي: الضمان اإلجتماعي الحيوي







 الفصل السادس

  االستنتاجات

نظمة الضمان االجتماعي بشكل مستمر،         تتكّيف أ  يجب أن     
بالطبع، .  حتى ُتحّقق االستجابة للتحديات في عالم دائم التغير        

فأنظمة الضمان االجتمـــــاعي    :  هذه المالحظة ليست جديدة     
قد أثبتـــت دائمــــًا قدرتهــــا العاليــــة علـــــى                                        

 . التطـــــــــور
 

ومع ذلك، وفي أعقاب األزمة المالية واالقتصادية األخيرة              
ويتم تصوير اآلثار السلبية    .  فقد تغّير العالم وبصورة مفاجئة     

لألزمة في آثير من األحيان من الناحية االقتصادية أوًال،                  
ولكن اآلثار االجتماعية والسياسية على النطاق األوسع فقد             

وعالوة على ذلك، فإن هذه اآلثــــــار قد                 .  ال تقل أهمية     
طالـــــت جميــــع مناطـــــق العالــــــم، وليـــــس فقـــــط              
تلك الدول االآثــــــر اندماجـــــًا فــــي االقتصـــــاد                            
العالمي، التي من المفترض أن تكون اآلثار فيها أشد                             

 . وطـــأًة
 

ونتيجًة لذلك، فإن جوانب هامة للتقدم االجتماعي التي تّم                    
إحرازها على الصعيد العالمي خالل العقدين الماضيين،                   

فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن        .  شهدت إنعكاسًا آبيراً  
الفقر آان آخذًا في التناقص على الصعيد العالمي، فقد ارتفع            
مرًة أخرى على نطاق واسع، وال سيما في آثير من الدول                

أّما األنظمة التقاعدية التي تم                .  النامية، آنتيجة لألزمة       
إصالحها لمواجهة تحديات االستدامة المالية المتوقعة                         
الناجمة عن التغير الديموغرافي مازالت معرضة للخطر، إذ         
أنه يتوجب عليها اآلن أن تتعامل مع تراجع معدالت النمو                 
االقتصادي، وارتفاع مستويات البطالة وتضخم العجز في               

ولدى الدول ذات الدخل المرتفع التي نّفذت خطط           .  الموازنة
طموحة إلعادة اإلدماج في سوق العمل ووضعت خطط                    
متكاملة لتشجيع آبار السن من العمال البقاء لفترة أطول في             
العمل، باتت هذه التدابير مهــــــددة اآلن بسبــــب                                  
ارتفــــــاع معدالت البطالة في صفوف العمال من جميع                   

 . األعمار

وفي المقابل، تطورت القيم المجتمعية حول الضمان                            
ففي التسعينيات من هذا القرن والسنوات األولى        .  االجتماعي

من فترة األلفية الثانية، آُثرت التساؤالت حول شرعية                        
مفهوم التكافل، والبرامج العامة للضمان االجتماعي آاألداة           
المؤسسية المستخدمة لتحقيق ذلك، وتعرضت تلك البرامج              

ونتيجًة لذلك، أّدت تلك التساؤالت في               .  لتحديات ُمباشرة  
إحداث إصالح جذري في برامج الضمان اإلجتماعي في                 
عدد من الدول عن طريق زيادة التعامل الفردي مع المخاطر    

، وفي أعقاب     2010ففي عام    .  وخصخصة بعض البرامج   
األزمة المالية، تم اُلنظر إلى الدور المجتمعي للضمان                         
االجتماعي العام بصورة أآثر إيجابية بكثير، وأصبح ُيعتبر            

األداة األساسية الجماعية للتخفيف من          )  مجددًا(بال منازع     
 . آثار عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية

 
ه                   سابق ألواـن ن اـل ه ـم د أـن رة، نـج شاهدات المباـش وبعد تلك الـم
التقييــم الــدقيق لآلثــار بعيــدة المــدى فــي الفــترة األخــيرة مــن                

ول       .   االضطراب االقتصادي  كوك ـح وقبل آل شيء، هناك ـش
صادي      و االقـت ن الواضـح      .   المستويات المستقبلية للنـم ولـيس ـم

ما اذا آان االقتصاد سيواصل متابعة االنتعاش الذي حدث له    
فــي اآلونــة األخــيرة أو مــا إذا آانــت ســتعود األوضــاع لفــترة            

ابقاً        م    .  رآود جديدة أسوا مّما آان عليه الوضع ـس ى الرـغ وعـل
مــن عالمــات االنتعــاش االيجابيــة خــالل العــام الماضــي، ال              
تــزال هنــاك تــساؤالت حــول اســتقرار النظــام المــالي العالمــي          

وإذا آان هناك تراجع جديد  ).  2010صندوق النقد الدولي،   ( 
ســيحدث، فعلــى أنظمــة الــضمان االجتمــاعي، الــتي ضــُعف              

ام                ذ ـع داث مـن راء األـح ًا ـج ا مالـي يكون   2008الكثير منـه ، ـس
ديات              ذه التـح ى ـه رد عـل ي  .  من المتوقع منها مرة أخرى اـل وـف

ع             تزامن ـم تي ـت جميع االحتماالت، وخصوصًا في الحاالت اـل
ارتفــاع مــستويات الــدين العــام، فــإن بعــض أنظمــة الــضمان             
اعي الوطنيــة ســتكون أقــل قــدرة علــى التعامــل مــع مــا             االجتـم
دمات                    افع والـخ ى المـن ب عـل اع الطـل ن ارتـف ك ـم ن ذـل سينتج ـع

  .بسبب العودة لفترة رآود جديدة
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للتحديات االقتصادية الحالية الصعبة، ال يزال                 باإلضافة    
وآما .  العالم في مواجهة مع تحديات أزمات أخرى متعددة             

ُذآر خالل مؤتمر اإليسا الدولي للسياسات والبحوث حول                
،  تنبع األزمات األخرى     2010الضمان االجتماعي في عام     

جّراء التطورات مثل االبتكار التكنولوجي، وتغير المناخ،              
ناهيك عن  .  والتوترات السياسية، وآذلك التحرآات السكانية      

التحول المتسارع نحو الشيخوخة السكانية في جميع مناطق            
 . العالم تقريبًا والذي ُيعّد تحديًا آخرًا

 
م               ن تفاـق وع ـم ه ـن ى أـن ولذلك يمكن تصوير الوضع الحالي عـل

وتؤآــد الطبيعــة المتطــورة     .  للــشكوك وحالــة عــدم االســتقرار     
ة،          ات الديموغرافـي ألنماط العمل، والهياآل العائلية، واالتجاـه
والظروف البيئية والتغيرات التكنولوجية، والقيم االجتماعية،      
والــتي تــضع جميعــًا ضــغوطًا يترتـــــــب علــــــى أنظمـــــــة            
ـــا بشكـــــــل أو          الضمـــــــان اإلجتماعـــــــي التصــــــــدي لهــــ

  ولتحقيــــق ذلك يجــــب علــــى تلــــك األنظمــــة. بآخـــــر

والمسار المقترح للتصدي للتحديات      .  أن تجد حلوًال مبتكرة     
المتعددة يأتي من خالل األداء المتميز واإلستدامة ألنظمة                 
الضمان االجتماعي واعتماد استجابات متكاملة واستباقية                
للسياسات يسعى إلى توسيع نطاق الحصول على الحماية و             

وبعبارة أخرى، ينبغي     .  دعم إعادة التأهيل وتشجيع الوقاية        
لتلك االستجابات أن تكون مّتسقة مع الضمان االجتماعي                  

 . الحيوي
 

وفي هذا الصدد، يمكن تحديد ست رسائل رئيسية للضمان               
 ). 1.6انظر المربع (االجتماعي في جميع أنحاء العالم 

 
ًا      وبالنظر إلى ما هو أبعد من التأثيرات الكبيرة لألزمة، وبحـث
ــن التطـــورات                  ــن استخالصـــها ـم ــتي يمـك ــدروس اـل ــن اـل ـع
واالتجاهــــات فــــي الــــسنوات األخــــيرة إلدارات الــــضمان               
ـــات            ـــن المالحظـ ـــة ـم ـــرض مجموـع ـــن ـع ـــاعي، يمـك االجتـم

 . الختامية
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صادية               :  أوًال  - ة واالقـت ة المالـي تي فرضـتها االزـم ديات اـل من المفهوم أن منظمات الضمان االجتماعي استجابت بشكل جيد للتـح
تدامة              . األخيرة، آما وأن الدعم العام للضمان االجتماعي قد ازداد  ز االـس م تعزـي د ـت ة، فـق وعلى الرغم من أن هناك تكلفة مالـي

 . السياسية واالجتماعية للضمان االجتماعي، في بعض األوساط
ا         :  ثانيًا  - املة، مـم اعي ـش إن معظم الدول التي آانت قادرة على إدارة آثار األزمة هي تلك التي لديها أصًال أنظمة ضـمان اجتـم

ذه        .  يؤآد على الدور الحيوي للضمان االجتماعي آرآيزة اجتماعية وأداة للتوازن االقتصادي     إن ـه االت، ـف وفي جميع االحتـم
 . الدول هي التي ستكون قادرة على المواجهة األفضل لألزمات المحتملة في المستقبل

اذ التطـورات      .   وعدم االستقرار المتزايد تفكيرًا جديدًاالشكيتطلب التصدي للتحديات التي يشكلها :   ثالثًا  - فمن ناحية، يمكن اتـخ
ن               .  السياسية األخيرة في عدد من االقتصادات الناشئة إلهام للفكر الجديد     د ـم ى أبـع ذه التطـورات إـل فعلى نحو متزايد، تنظر ـه

ومن ناحية أخرى، ينطوي التفكير الجديد أيضا على تبني أنماط جديدة . التصميم التقليدي المتعلق بتوفير الضمان االجتماعي
تباقية                                  النظرة االـس ير والمرتبطـة ـب د آـب ى ـح ستغلة إـل ير الـم ات ـغ ام لإلمكاـن ن االهتـم د ـم من السلوك، بما في ذلك إعطاء مزـي

 . والوقائية
اً   - ضرائب معــًا لتمويــل                         :  رابـع تراآات وعوائــد اـل ى االـش اعي تعتمــد عـل ة الــضمان االجتـم ه أن أنظـم ن المتعــارف علـي أصــبح ـم

ولــضمان االســتدامة الماليــة فــي المــستقبل، فقــد أصــبح التــصميم المتكامــل وإصــالح بــرامج الــضمان االجتماعــي                    .  برامجهــا
 . واألنظمة الضريبية، أمرًا حتميًا

اعي         :   خامسًا  - ضمان االجتـم ذا        .  في ظل البيئة السياسة التي تزداد تعقيدا، فقد توسع دور إدارات اـل دة أصـبح ـه صورة متزاـي وـب
الــدور ينطــوي علــى تقــديم الــدعم الواضــح لعمليــة صــنع السياســات، والترآــيز علــى اتبــاع النهــج الــشامل إلدارة احتياجــات                        

 .المنتفعين، والشراآة مع الوآاالت والخدمات األخرى في القطاعين العام والخاص
لقد ثبت بأن مفهوم الضمان االجتماعي الحيوي هو وسيلة أساسية للمساعدة في فهم دور أنظمة الضمان االجتماـعي      : سادسًا  - 

ام               شكل ـع صادية ـب ة واالقـت ل         .  الشامل آرد على األزمة األخيرة، وإدارة المخاطر االجتماعـي و جـع ات نـح د ازدادت المطالـب لـق
ضمان             .  -أن يكون أداؤها أعلى-أنظمة الضمان االجتماعي أآثر آفاءة وفعالية    و اـل ة نـح ادة الحرـآ الي زـي يؤآد المنعطـف الـح

 . االجتماعي الحيوي، مما يساعد في الوصول إلى مجتمعات أآثر إنصافا، وهو ما تحتاجه اآلن أآثر من أي وقت مضى
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تغطية الشاملة للضمان االجتماعي، يجب إيالء                اللتحقيق    
مزيد من االعتراف بحقيقة أّن الضمان االجتماعي هو حق              

ولتنفيذ سياسة توسعة الشمول، والتي          .  من حقوق اإلنسان    
للدولة دورًا استراتيجيًا فيها، ستكون جهود إدارات الضمان           

. االجتماعي في طليعة الجهود المبذولة لتنفيذ تلك السياسة               
وينبغي على صّناع القرار السعي لجعل تلك العملية شاملة               
إلدارات الضمان االجتماعي، لالستماع واإلستفادة من                      

ومن جانبها، وحيثمـــــا أمكـــــن           .  المعرفة من خبراتهم      
ذلـــك، يتوجـــــب علــــى إدارات الضمـــــان                                         
االجتماعـــــي السعي إلى التعامل استباقيًا مع سياسة توسعة          

 . الشمول
 

يعتبر ضمان اإلستدامة المالية واإلجتماعية لبرامج الضمان          
وفي .  اإلجتماعي متطلبين أساسيين لتطوير تلك البرامج                

جميع األوقات، يجب على  مؤسسات الضمان االجتماعي أن         
يكون لديها األموال الالزمة لتحقيق أهدافها، عالوًة على                    
ذلك، يجب أن تكون قادرة على صياغة خططها بما يتناسب            

جنبًا .  مع االحتياجات االجتماعية المختلفة والمتزايدة للسكان      
إلى جنب مع االستدامة المالية واالجتماعية، فاالستدامة                     
السياسية للضمان االجتماعي متطلب أساسي لتحقيق                           
التحسينات المستمرة في حاآمية إدارات الضمان                                    

ومن المتوقع أن مستويات ثقة العامة في إدارات        .  االجتماعي
الضمان االجتماعي ستنمو مع تحسن الكفاءة المهنية وزيادة           

إّن الثقة تساعد في تسهيل النقاش                      .  الشفافية التشغيلية    
التشارآي األآثر انفتاحا حول الحاجة المحتملة                                         
لإلصالحــــات في المستقبل لتطوير أنظمة الضمان                            

 .االجتماعي
 

ة                روري لرفاهي ر ض صحية أم ات ال سين المخرج د تح ُيع
ة الصحية                 ة الرعاي ة أنظم اس لفعالي الفرد، إضافة إلى أنه قي

ة ات          .  الوطني ز والمتطلب ستويات العج الل خفض م ن خ وم
ق               ي تحقي سهم ف ه ي دعم، فإن ة وال ديم الرعاي ة لتق الالزم
ي                 ضمان االجتماع رامج ال ن ب د م الي للعدي تقرار الم االس
ويساعد في الحفاظ على مستويات النمو االقتصادي الوطني          

ة  صورة عام ر        .  ب ة التدابي ة سياس ر أهمي سبب، تظه ذا ال وله
ة،           اد والفردي ددة األبع اهج متع ة ذات المن تباقية والوقائي االس
ل                  ب أو تقلي سلوك لتجن ير ال رورة تغي ى ض د عل تي تؤآ ال

صحية    اطر ال ياق               .  المخ ي س يما ف ال وال س و الح ذا ه وه
سكان    يخوخة ال ن         .  ش د، مــــ و متزايـــــ ى نحــــ وعلـــــ

ورات          ذه التطـــــــــــ ل هـــــ ب مث ح أن تتطلــــــ المرجــــ
ى             ًا إلــــ ي جنبـــــ ان االجتماعـــــ ل إدارات الضمــــ عمـــ
ادة          رى، وإعـــــ االت األخــــ ع الوآـــــ ب مــــ جنـــــ
  تقويــــــم الكثيـــــر مــــن األدوار والمهـــــام التقليديــــــــة،

مما يستدعي تطوير مهارات وآفاءات جديدة لموظفي                        
ومن الممكن أن نرى بالفعل أولى                .  الضمان االجتماعي   

بوادر هذه التغييرات في عدد من الدول ذات الدخل                                 
 .المرتفـع

 
 وفي السنوات القادمة، من المحتمل أن تحدث بعض                             

لتغييرات التدريجية في هذا االتجاه في عدد متزايد من                       ا
ومع ذلك، ينبغي لهذه التطورات المستقبلية أال                      .  الدول

تنتقص من إيالء اإلهتمام بالتحديات األآبر في مواجهة                      
المستويات المرتفعة من الهشاشة والفقر المزمنين حول                     

 .العالم
 

وللتصدي لجميع التحديات الحالية والناشئة لسياسات                           
الضمان االجتماعي، قّدم هذا التقرير حالة عملية تجاه                          
مجموعة من السياسات التي تنسجم مع أهداف الضمان                      

وقد أآد التقرير أيضا على أن الضمان          .  االجتماعي الحيوي 
االجتماعي الحيوي سيصبح ويبقى أولوية سياسية إجتماعية          
إذا تم دعم األهداف المتعلقة بالحماية من خالل اإلرادة                        

 .السياسية على الصعيد الوطني
 

-وتحقيقًا لهذه الغاية، فإن إدارات الضمان االجتماعي                        
لديها دورين أساسيين         -في الجمعية   المنظمات األعضاء       

الدعوة لدعم أهداف الضمان االجتماعي        :  األول.  للقيام بهما 
. الحيوي في إطار المناقشات المتعلقة بالسياسات الوطنية                

تنفيذ تلك السياسات بهدف تحقيق تحسينات قابلة               :  والثاني
للقياس ضمن أدائها اإلداري وفي إطـــار حجـــــــم                              
ونطـــــاق تغطيــــة الحمايــــة االجتماعيــــة الموّفـــــرة               

 .للسكـــــان
 

وفي ظل العولمة واالقتصاد غير المستقر، هناك حاجة ماسة         
لتضافر الرغبة السياسية بهدف وضع الضمان االجتماعي              
على أعلى سّلم أجندات أولويات السياسات العالمية بصورة             

ولتحقيق ذلك، فإن هذا يمّثل تحديًا       .  أآثر من أي وقت مضى    
 .سياسيًا آبيرًا

 
ُيعّد الماليين من الناس المستضعفين الذين استحقوا المنافع               
االجتماعية في الفترة األخيرة أفضل شاهد على الدور                         

واستشرافًا للمستقبل، وآوسيلة   . األساسي للضمان االجتماعي 
الستكمال وتشارك الجهود الواسعة لمنظمة العمل الدولية                 
وللمساعدة في تحقيق األهداف اإلنمائية األلفية لألمم                            
المتحدة، فهناك تحديًا أآثر إلحاحًا من أي وقت مضى للتأآد             
من أن الضمان االجتماعي تم توسيع نطاقه ليشمل العديد من          

 .الذين ما زالوا يعيشون في فقر مزمن

   االستنتاجاتالفصل السادس
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 :الضمان االجتماعي الحيوي
 ضمان االستقرار االجتماعي والتّطور االقتصادي

 
ضمان االستقرار االجتماعي        :  الضمان االجتماعي الحيوي       تقرير    

 ُيحدد ويجمع ويفسر أهم التطورات واالتجاهات             والتّطور االقتصادي  
االستنتاج .  في مجال الضمان االجتماعي في جميع أنحاء العالم                          

الرئيسي من التقرير هو الدور اإليجابي الذي تضطلع به أنظمة                              
وفي هذا الصدد،    .  الضمان االجتماعي في ضمان التماسك االجتماعي        

يجب على إدارات الضمان اإلجتماعي ذات األداء العالي أن تساهم                     
أآثر في الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الحصول على التغطية                           

على هذا األساس فقط        .  المناسبة والمستدامة في الضمان االجتماعي         
يمكن تحقيق مزيد من التقدم نحو رؤية الضمان االجتماعي الحيوي،                  

 .إضافًة لهدف توسعة شمول الضمان االجتماعي للجميع
 

تم تصميم هذا التقرير من التطورات واالتجاهات بمناسبة المنتدى                       
، الذي استضافته وزارة التنمية           2010العالمي للضمان االجتماعي        

االجتماعية في جمهورية جنوب إفريقيا، في آيب تاون ، جنوب                            
بالتناغم مع السلسلة األخيرة من التقارير اإلقليمية عن إفريقيا              .  إفريقيا

ويعرض هذا التقرير العالمي      .  وآسيا والباسيفك، وأوروبا واألمريكتين     
نهجا جديدا لتوثيق أفضل، والفهم ، والتعلم من التحديات الرئيسية التي              
تواجه المنظمات األعضاء في الجمعية الدولية للضمان اإلجتماعي في            

 .مناطق مختلفة من العالم
 

الجمعية الدولية للضمان االجتماعي هي المنظمة الدولية الرائدة في                    
. جمع الدوائر الحكومية، وإدارات ووآاالت الضمان اإلجتماعي معاً               

 منظمة عضو في        350لدى الجمعية حوالي        .  على الصعيد العالمي    
 . دولة150أآثر من 
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